
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
INSTAGRAM ȘI FACEBOOK “CÂȘTIGĂ ELECTROCASNICE DE 1900 LEI” 

  

1. ORGANIZATORUL 

1. Organizatorul campaniei promoționale CONCURS “ Câștigă electrocasnice in valoare de 
1900 lei” denumită în ceea ce urmează „Campania”, pentru promovarea și publicitatea mărcii,  
S.C. DARER PRESCOM S.R.L cu sediul în județul Bihor, oraș Aleșd, stradă Bobâlna, nr 127A, 
C.I.F nr.RO 5277704 , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/332/1994, denumită în 
ceea ce urmează “Organizatorul”. 

2. Participanții în Campanie vor respecta termenii și condițiile prezentului regulament denumit 
în continuare “Regulamentul”. 

3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil 
în mod gratuit pe site-ul www.reboxed.ro 

4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. 
Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 

5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum 
și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, pe parcursul desfășurării 
Campaniei, având obligația de a anunță participanții. Orice modificări/completări aduse 
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către 
public prin publicarea pe site-ul www.reboxed.ro cu cel puțin 12 de ore înainte de data la care 
orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă. 

6. Campania promoțională se derulează prin intermediul împuternicitului însărcinat cu 
prelucrare datelor cu caracter personal ale participanților : S.C WHATHEFARCK S.R.L, cu 
sediul în municipiul Oradea, strada B-dul Dacia nr. 51, bl. AN52, ap. 15, județul Bihor, C.I.F 
nr. 38164990, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/2440/31/08.2017, denumită în 
continuare „Agenția”, care se va ocupă de colectarea și centralizarea datelor cu caracter 
personal ale câștigătorilor și validarea câștigătorilor. 
 

2. DESPRE PARTICIPARE 

1. Se pot înscrie în vederea participării în Campanie doar persoanele fizice având reședința în 
România, utilizatori ai rețelei de socializare Instagram și Facebook, având vârstă de 18 ani 
împlinită până la data de 15 Aprilie 2021 (inclusiv) și care acceptă termenii și condițiile 
prezentului Regulament. 

2. Nu pot participa în Campanie următoarele categorii de persoane: Persoanele care nu respectă 
art. 2.1, angajații Organizatorului și rudele de gradul I ale acestuia (părinți/copii), precum și 
frații/surorile, soții/soțiile acestora; angajații companiilor implicate în realizarea oricăror 
activități legate de organizarea și desfășurarea concursului, rudele de gradul I ale acestora 
(părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora. 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în 
Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile 
menționate în art. 2.2. 



 

3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

1. Campania va începe la data de 15.04.2021, ora 11:00:00, ora României și va dura până pe 
21.04.2021, ora 23:59:59, ora României. 

2. Campania se desfășoară în România regiunea Oradea (raza 10/15 km), în mediul on-line, 
exclusiv pe paginile de Instagram și Facebook @reboxed.ro și ReBoxedOradea, în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

4. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE 

1. Pentru a putea intra în Campanie, participanții trebuie să aibă drept de participare conform 
Secțiunii 2 a prezentului Regulament și să dețină un cont valabil, public și personal de utilizator 
Instagram. Participanții, utilizatori unici, se pot înscrie în Campanie oricând, în intervalul 
desfășurării Campaniei menționat în cadrul art. 3.1. al prezentului Regulament. 

2. Participanții trebuie să acceseze postarea publică care anunță Campania pe pagină 
https://www.instagram.com/reboxed.ro și https://www.facebook.com/ReBoxedOradea și să 
răspundă la cerință Campaniei, postând un comentariu de tip text (cu etichetare), like, follow 
și share la story. 

3. Pentru a se înscrie în cadrul campaniei și a intra în tragerea la sorți pentru premiile oferite în 
cadrul acesteia, participanții trebuie să respecte următoarele cerințe: 

•Follow pagină de Instagram @reboxed.ro (https://www.instagram.com/reboxed.ro ). 
•Comment cu etichetare 
•Like, follow și share la story sau feed postarea Concurs 
(https://www.facebook.com/ReBoxedOradea) 

1. Comentariul trebuie postat exclusiv în secțiunea de comentarii a postării de Campanie, 
conform art. 4.2de mai sus, în perioada desfășurării campaniei, așa cum este definită la art. 3.1 
din prezentul Regulament. 

2. Un participant unic, identificat prin intermediul contului de Instagram sau Facebook cu care 
s-a înscris în cadrul Campaniei, are dreptul la o singură înscriere în cadrul Campaniei. 

În cazul în care sunt identificate 2 sau mai multe înscrieri efectuate de către un singur participant unic, 
în cadrul tragerii la sorți va fi luată în considerare doar prima dintre acestea, ordinea înscrierilor fiind 
cea cronologică. 
  
5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI 
 
5.1. La finalul Campaniei, vor fi desemnați 3 câștigători ai campaniei “Castiga Premii de 1900 lei”. 
Desemnarea câștigătorilor se va face prin alegere aleatorie, cu ajutorul unui software digital, de către 
Agenție. 
5.2. Dacă unul sau mai mulți câștigători extrași vor fi declarați neeligibili pe baza criteriilor de 
participare menționate la 4.3 și 5.5 sau dacă nu respectă condițiile de participare menționate în cadrul 
art.2.2 a prezentului Regulament, se va realiza o nouă extragere pentru desemnarea altor câștigători, 
urmându-se aceeași procedura de validare și anunțare. Dacă se parcurge procedura de 3 ori și nu se 



finalizează corect validarea, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia 
Organizatorului. 
5.3. Câștigătorii vor fi desemnați și anunțați în dată de 22 Aprilie 2021. Câștigătorii desemnați vor 
fi publicați și anunțați, cu tag (eticheta) într-un comentariu la postarea prin care se anunță Campania 
pe pagină https://www.instagram.com/reboxed.ro  și https://www.facebook.com/ReBoxedOradea, 
printr-o postare de tip story cu tag (eticheta), publicată pe pagină 
https://www.instagram.com/reboxed.ro  și https://www.facebook.com/ReBoxedOradea. 
5.4. Câștigătorii anunțați vor transmite Organizatorului într-un mesaj privat pe pagină de Instagram 
https://www.instagram.com/reboxed.ro și https://www.facebook.com/ReBoxedOradea datele de 
contact (nume, prenume, vârstă, număr de telefon). Termenul pus la dispoziția persoanelor declarate 
câștigătoare pentru trimiterea mesajului este de 2 (doua) zile (48 de ore) de la anunțarea lor pe pagină 
de Instagram https://www.instagram.com/reboxed.ro sau 
https://www.facebook.com/ReBoxedOradea, conform art. 5.4, în caz contrar reluându-se procedura 
de desemnare a câștigătorilor conform mențiunilor din cadrul art.5.2. 
5.5. Pentru a fi acceptat în Campanie, conținutul comentariului postat de către un participant trebuie 
să respecte următoarele criterii: 
• se adresează numai persoanelor majore (evitați o comunicare adresată minorilor ori care conține 
elemente ce pot face referire la minori sau la femei însărcinate)  
• este decent, lipsit de vulgaritate, fără injurii sau care calomniază, hărțuiește sau poate fi amenințător 
la adresa altor persoane (inclusiv publicarea, postarea, distribuirea sau diseminarea oricărei informații/ 
imagini defăimătoare, obscene sau indecente)  
• nu reflectă caracter religios, politic ori privind aspecte în general controversate pentru societate sau 
care instigă la încălcarea legii sau au un sens xenofob, rasist sau discriminatoriu  
• asociază consumul de alcool cu comportamente și activități antisociale sau ilegale  
• nu încurajează/insinuează/sugereză consumul abuziv/iresponsabil de alcool, acte de violență, 
jignitoare sau defăimătoare sau acțiuni de orice fel care pot pune în pericol o persoană sau un animal  
• nu au caracter publicitar  
• prezintă consum de alcool la volan, în timp ce sunt operate mașînării grele sau în timp ce desfășoară 
alt gen de activitate care poate pune în pericol viața sau sănătatea unei persoane, în cazul în care este 
asociată cu consumul de alcool  
• prezintă consumul de alcool că avantaj sau condiția a succesului în diverse medii (ex. succes în 
diverse cercuri sociale)  
• includ datele personale ale altei persoane, fără acordul acesteia (ex. poză) sau orice date de 
identificare și/ sau contact (ex. CNP, adresa de domiciliu, adresa email). 
Ne rezervăm dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat care nu 
îndeplinește cerințele de mai sus, sau care nu este adecvat. 
5.6. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai 
sunt datorate de către Organizator. 
5.7. Premiile nu se vor expedia. Ele se vor ridică de la showroom-ul ReBoxed de pe Calea Aradului 
nr.4 cart. Luceafărul, Oradea pe baza unui proces verbal de predare-primire premiu. 
5.8. În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți, premiile 
rămân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în manieră pe care o va 
consideră necesară sau potrivită intereselor sale. 
 

 



6. PREMIILE CAMPANIEI 
6.1 În aceasta Campanie vor fi oferite 3 premii. Cele 3 premii oferite în cadrul campaniei sunt: 

- Aspirator vertical Dirt Devil Blade DD777-2; 
- MultiCooker Moulinex Cookeo CE701100; 
- Saltea cu hidromasaj Medisana BBS 88386. 

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 1900 RON. 

1. Niciun premiu nu poate fi înlocuit cu o contravaloare în bani a acestuia ori cu un alt bun sau 
serviciu și nici nu va putea face obiectului unei înstrăinări. 

2. Câștigătorii vor intra în posesia premiilor după terminarea Campaniei, în decurs de cel mult 
14 zile lucrătoare. 

3. În cadrul prezenței Campanii, un participant poate câștigă un singur premiu pe toată durata 
campaniei. 

7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

1. Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate în Anexă nr. 1 
la prezentul Regulament. 

2. Solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune 
conform indicațiilor din Anexă nr. 1. 

8. TAXE ȘI IMPOZITE 

1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile constând în premiul acordat castigatorului în conformitate cu prevederile art. 110 
din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a 
câștigătorului. 

2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea 
accesului la Internet etc). 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, 
precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea 
Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, 
Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. 

2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia 
Organizatorului este definitiva. 

3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 
 Înscrierile online trimise în afara Perioadei Campaniei menționate mai sus; 
 Înscrierile care nu sunt efectuate de pe un cont de Facebook sau Instagram public și 

personal; 



 Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către Participanți din 
motive tehnice sau independente de voință Organizatorului; 

 Înscrierile online efectuate fără respectarea condițiilor menționate în cadrul 
prezentului Regulament; 

 Eventualele dispute legate de contul de Instagram sau Facebook utilizat la înscrierea 
în Campanie; 

 Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage 
răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Că 
atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către 
Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului 
sau înmânării premiului; 

 Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din motive independente 
de Organizator; 

 Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul 
Regulament Oficial; 

 Situațiile în care contul de Instagram sau Facebook de pe care este realizată înscrierea 
nu poate fi identificat și că atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la 
Campanie; 

 Întreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorită 
aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens; 

4. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nici unul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite 
de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu 
excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere; 
Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 
înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență 
gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul. 

5. Organizatorul are dreptul de a invalida înscrierile care conțin informații false ori vădit eronate 
și care nu îndeplinesc condițiile de validare. 

6. Organizatorul Campaniei va acorda premiile numai câștigătorilor care au luat parte la 
Campanie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care 
Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate 
de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula 
oricând drepturile și beneficiile ce revin castigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo 
despăgubire sau plata respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată 
asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui 
Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în 
legătură cu acesta. 

7. Organizatorul și Agenția nu sunt răspunzători pentru faptul că terțe părți pot folosi 
informațiile postate/distribuite de Participanți, iar Participanții își asumă întreaga răspundere 
pentru acest fapt. 

 

 

 



10. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚă MAJORĂ 

1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din 
motive independente de voință să, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. 

Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către 
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință să și a cărui 
apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin 
Regulament. 

2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată 
oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil 
o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

11. CONTESTAȚII ȘI LITIGII 

1. Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin 
email la adresa de e-mail: contact@whatsnewagency.ro în termen de maximum 3 (trei) zile 
lucrătoare de la data publicării câștigătorilor validați. După această dată, nicio contestație nu 
va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen 
de 30 zile de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la 
adresa de e-mail indicate. 

2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții, cu privire la orice aspect legat de 
desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi 
posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 1 - Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții 

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanți și 
câștigători) vor fi prelucrate de către: 

 
Organizatorul campaniei promoționale CONCURS “Super Concurs Premii 1900 lei” denumită în ceea 
ce urmează „Campania”, pentru promovarea și publicitatea mărcii,  S.C. DARER PRESCOM S.R.L cu 
sediul în județul Bihor, oraș Aleșd, stradă Bobâlna, nr 127A, C.I.F nr.RO 5277704 , înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J05/332/1994, reprezentată legal de Tet Adrian Darius, denumita in 
continuare “Operator” 

prin intermediul: 

S.C WHATHEFARCK S.R.L, cu sediul în municipiul Oradea, strada B-dul Dacia nr. 51, bl. AN52, ap. 
15, județul Bihor, C.I.F nr. 38164990, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/2440/31/08.2017, 
reprezentată legal de Farc Mădălin, denumita in continuare “Imputernicit” 

Datele de contact ale Împuternicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către 
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: adresa: stradă B-dul 
Dacia nr. 51, bl. AN52, ap. 15, județul Bihor, Oradea, email: contact@whatsnewagency.ro 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei 

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal de la 
participanți: 

 Id Instagram și Facebook 
 datele publice ale profilului de Instagram și Facebook 
 Orice alte date rezultate din vizitarea paginii de Instagram 

https://www.instagram.com/reboxed.ro/ sau Facebook 
https://www.facebook.com/ReBoxedOradea 

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta, în plus, următoarele categorii de date cu caracter 
personal de la câștigători: 

 nume 
 prenume 
 număr de telefon 
 vârstă 

Vârstă va fi colectată doar pentru a putea verifică dacă vârstă Participanților îndeplinește cerință 
privind limita de vârstă, conform Regulamentului, adică 18 ani împliniți la momentul înscrierii în 
Promoție. Adresa de livrare și numărul de telefon vor fi colectate în vederea expedierii premiului prin 
serviciul de curierat. 



Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesară în vederea participării la 
Campanie. Refuzul furnizării lor va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii și participării la 
Campanie și că atare, imposibilitatea câștigătorii premiilor Campaniei. 

3. Scopul prelucrării 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin 
intermediul Împuternicitului, în vederea: 

1. Organizării și desfășurării campaniei 
2. Desemnării și validării câștigătorilor 
3. Atribuirii premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului 

4. Temeiul juridic al prelucrării 

Datele cu caracter personal ale Participantilor și ale Câștigătorilor Campaniei vor fi prelucrate în 
temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în 
sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei. 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite 
Împuternicitului – S.C WHATHEFARCK S.R.L 

În plus datele pot fi dezvăluite și societății de curierat sau autorităților în cazurile în care Operatorul 
trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor, castigatori și castigatori, vor fi stocate de către 
Operator și Împuternicit timp de 1 an de de la încheierea Campaniei și nu vor fi utilizate în niciun alt 
scop decât cele pentru care au fost colectate, până la momentul distrugerii acestora. 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarați câștigători vor fi stocate de Agenție timp de 
1 an de la încheierea Promoției. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul și Împuternicitul vor 
șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate 
următoarele drepturi: 

1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când 
prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără că această să afecteze legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia 

2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
4. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; 
5. dreptul la restricționarea prelucrării; 
6. dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; 



7. dreptul la portabilitate a datelor; 
8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

Participanții își pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresată Operatorului 
la adresa Bld. Dacia, nr. 51 bl., AN 52, sc. A, ap. 15, Oradea, sau prin transmiterea acesteia la adresa 
de e-mail contact@whatsnewagency.ro 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării 
unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate. 
Operatorul se obligă să impună împuterniciților obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de 
securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau 
prelucrate. 

9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării 
Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea 
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. 
Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi 
adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace că în cazul Regulamentului. 

10. Alte prevederi 

În măsură în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând 
unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care 
datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate și faptul că aceste date sunt folosite în scopul 
desfășurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În 
acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezenței 
secțiuni. 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

Organizatorul 

S.C. DARER PRESCOM S.R.L 


