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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMO IONALE 

„Dăruiește se ti e te u Raffaello, de  Martie” 

Ca pa ie pro o io ală pe tru o su atori 
Perioada de desfăşurare a a pa iei: 4.03.2016–08.03.2016 

 

SEC IUNEA . ORGANI)ATORUL CAMPANIEI PROMO IONALE 

(1)Ca pa ia pro oţio ală „Dăruiește se ti e te u Raffaello, de  Martie de u ită î  o ti uare 
„Campania  este orga izată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., u sediul î  Bu ureşti, Piața Presei Li ere r. 
3-5, et. 14, City Gate - Turnul Sud, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, î registrată la Registrul 
Co erţului u r. J / /  și la Autoritatea Naţio ală de “upra egherea Prelu rării Datelor u 
Cara ter Perso al î  aza otifi ării r. , telefo  021 528 22 00, de u ită î  o ti uare 
„Organizator  sau „FERRERO ROMÂNIA .  

 

(2) Ca pa ia se derulează pri  i ter ediul ur ătoarelor age ţii: 
 FCB BUCHAREST S.R.L., u sediul î  Bu urești, str. Bar u Vă ăres u r. A, parter, se tor , 

î registrată la Registrul Co erțului su  r. J / / , a â d cod fiscal RO 9226215, 

î registrată la Autoritatea Naţio ală de “upra eghere a Prelu rării Datelor u Cara ter 
Perso al î  aza otifi ării r. , telefo  , fa  , a â d i lusi  
alitatea de persoa ă î puter i ită potri it Legii r. /  pe tru prote ţia persoa elor u 

pri ire la prelu rarea datelor u ara ter perso al şi li era ir ulaţie a a estor date, de u ită 
în continuare "Age ția FCB Bucharest"; 

 Smartpoint Consulting S.R.L., u sediul so ial î  Bu urești, str. “plaiul U irii nr.33, bloc M4, 

etaj , ap. , se tor , î registrată la Registrul Co erțului su  r. J / / . . , od 
fis al RO , î registrată la Autoritatea Naţio ală de “upra eghere a Prelu rării Datelor 
u Cara ter Perso al î  aza otifi ării r. , a â d i lusi  alitatea de persoa ă 

î puter i ită potri it Legii r. /  pe tru prote ţia persoa elor u pri ire la prelu rarea 
datelor u ara ter perso al şi li era ir ulaţie a a estor date, de u ită î  o ti uare 
"Age ția S artpoi t". 

 

Age ția FCB Bu harest și Age ția “ artpoi t su t de u ite î  o ti uare ole ti  "Age țiile". 

 

(3)Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare 

„Regulamentul Oficial , o ligatoriu pe tru parti ipa ţi. Orga izatorul  îşi rezer ă dreptul de a odifi a 
sau s hi a preze tul Regula e t Ofi ial, i lusi  durata şi datele/ter e ele/orele stipulate î  
Regula e tul Ofi ial pe par ursul desfăşurării Ca pa iei, pri  î to irea u ui a t adiţio al, ur â d a 
astfel de odifi ări să i tre î  igoare î  ter e  de  de ore de la adu erea la u oşti ţa pu li ului, 
pri  afişare î  agazi ele parti ipa te la Ca pa ie, pri  pu li are pe site-ul www.raffaello.ro sau prin 

alte mijloace de informare a publicului.  

 

SEC IUNEA . TEMEIUL LEGAL 

(1)Ca pa ia este orga izată î  o for itate u pre ederile Ordo a ţei Gu er ului r. /  pri i d 
o er ializarea produselor şi ser i iilor pe piaţă. 

 

SEC IUNEA . LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMO IONALE 

(1)Ca pa ia este orga izată şi se desfăşoară pe teritoriul Ro â iei, în perioada 04.03.2016, ora 

00:00:00– 08.03.2016, ora 23:59:59, ora României de u ită î  o ti uare „Perioada Campaniei ), atât 
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prin intermediul site-ului www.raffaello.ro, ât și î  a u ite agazi e spe ial sele tate de ătre 
Orga izator, după u  ur ează: 
a) pe toată Perioada Ca pa iei, ai pre is î  perioada 04.03.2016, ora 00:00:00 – 08.03.2016, ora 

23:59:59, a fi dispo i ilă parti ipa ților posi ilitatea de î s riereî  Ca pa ie pe tru tragerea la 

sorți e a fi orga izată î  adrul Ca pa iei, pri  î s rierea o ului fis al e atestă a hiziția de 
Produse parti ipa te î  adrul Ca pa iei, pri  i ter ediul apli ației de pe site-ul www.raffaello.ro, 

u respe tarea e a is ului pre ăzut î  adrul “e țiu ii  ali .  p t. B; 
b) exclusiv în zilele de 4, 5, 6, 7 și 8 martie 2016, u respe tarea e a is ului pre ăzut î  adrul 

“e țiu ii  ali .  p t. A, parti ipa ții or putea re e di a arduri răzui ile de la pro oterii 
Raffaello, preze ți e lusiv în agazi ele di  rețelele Au ha , ţilla, Mega I age, Carrefour, Cora și 

Real, e io ate expres î  preze tul Regula e t Ofi ial(denumite în continuare „Locaţiile 
participante  și î  perioada de a ti are a pro oterilor. Lista tuturor Lo a iilor parti ipante poate fi 

vizualizată ai jos: 

 

BILLA: 
1. Ti ișoara: Ti ișoara,  str. Iosif Bul u a r. , jud. Ti iș 
2. Iași : Iași, str. Ar u r. , jud. Iași  
3. Pro e ada Mall: Pro e ada “hoppi g Ce ter, Bu urești, Calea Floreas a r.  
b, sector 1 
4. Bar u Vă ăres u: Bu urești, str. Bar u Vă ăres u r.  - 158, sector 2 
5. Mangalia:  Mangalia, str. Portului, nr. A, jud. Co sta ța 
6. Râmnicu Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu, jud. Vâlcea 
7. Piatra Nea ț :  Piatra-Nea ț, Bd.De e al r. , jud.Nea ț 
8. Titan: Bu urești, str. Postăvarului nr. 24 - 52, sector 3 

 

CARREFOUR: 

1. Carrefour Botoșa i: Bl d. Mihai E i es u r. , Botoșa i, jud. Botoșa i 
2. Carrefour Brăila: DN , “at Vărsătura, Co u a Chiș a i, jud. Brăila 

3. Carrefour Brașo : Calea Bu urești r. , Brașo , jud. Brașo  

4. Carrefour Bu urești Ber e i: Bd. Metalurgiei r. - , Bu urești 
5. Carrefour Bu urești: Bd. Pierre De Cou erti  r. - , Bu urești 
6. Carrefour Bu urești Cole ti a: Șoseaua Cole ti a r. - a, Bu urești 
7. Carrefour Bu urești Colosseu : Șoseaua Chitilei r. , “e tor , Bu urești 
8. Carrefour Bu urești U irii: Bd. Cor eliu Coposu r. , “e tor , Bu urești 
9. Carrefour Bu urești Vita tis: Șoseaua Vita  - Bârzești r. a, “e tor , Bu urești 
10. Carrefour Bu urești Vul a : Str. Mihail Sebastian nr. 88, Sector , Bu urești 
11. Carrefour Buzău : Bule ardul U irii r. , Buzău, jud. Buzău 

12. Carrefour Cluj: DN1, str. Avram Iancu nr.492 – 500, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

13. Carrefour Co sta ța: Bd. To is r. , Co sta ța, jud. Co sta ța 

14. Carrefour Dro eta: Bd. Alu iș, )o a Aeroport, Drobeta Turnu Severin, jud. 

Mehedi ți 
15. Carrefour Fo șa i: Calea Moldo ei r. , Fo șa i, jud. Vra ea 

16. Carrefour Galați : Bule ardul George Coș u  r. , Galați, jud. Galați 
17. Carrefour Iași Era:  Șoseaua Pă urari r. , Iași, jud. Iași 
18. Carrefour Iași Feli ia: “tr. Bu iu  r. , Iași, jud. Iași 
19. Carrefour Militari:  Autostrada Bu urești-Pitești, K . , , Co . Chiaj a, jud. Ilfo  

20. Carrefour Oradea Era:  Calea Aradului nr. 62, Oradea, jud. Bihor 

21. Carrefour Oradea  Lotus:  str. Nufărului r. , Oradea, jud. Bihor 
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22. Carrefour Pitești: I terse ția DN  B u A , Pitești, jud. Argeș 

23. Carrefour Ploiești: DN , K . , Co u a Blejoi, jud. Praho a 

24. Carrefour Sibiu:  DN  K  , Co u a Șeli ăr, jud. “i iu 

25. Carrefour Suceava: Calea Unirii nr. 27 B, Suceava, jud. Suceava 

26.  Carrefour Târgu Jiu: Strada Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, jud. Gorj 

27. Carrefour Ti ișoara: Calea Șagului r. , Ti ișoara, jud. Ti iș 

28. Carrefour Orhideea: Splaiul Independenței nr. 210-210B (Grozăvești), Sector 6, 

Bucuresti 

29. Carrefour Băneasa: Șoseaua București-Ploiești nr. 44A, Sector 1, București 

 

AUCHAN: 

1.  Au ha  Tita  Bu urești : Bd.  De e rie  r. a, “e tor , Bu urești 
2.  Au ha  Militari Bu urești : Bld. Iuliu Ma iu r. - , “e tor , Bu urești 
3.  Au ha  Ber e i Bu urești : Dealul Biseri ii r. - , “e tor , Bu urești   
4.  Au ha  Cotro e i Bu urești : str. Vasile Milea r. , Bu urești 
5.  Au ha  Dru ul Ta erei Bu urești : str. Brașo  r. , i trarea pri  Bd.  Mai, 

“e tor , Bu urești 
6.  Au ha  Pallad  Bu urești : Bd Theodor Pallad  r. , “e tor , Bu urești    
7.  Au ha  Vita  Bu urești : Calea Vita  r. ,  “e tor , Bu urești 
8.  Au ha  Cit  Crâ gași: Bd. Co stru torilor r. a, “e tor , Bu urești 
9.  Au ha  Baia Mare: Bd. Bu urești r. , Baia Mare, jud. Mara ureș 

10.  Au ha  Ba ău: Repu li ii r. , Ba ău, jud. Ba ău 

11.  Au ha  Brașo  Coresi: Coresi “hoppi g Resort, str. )aharia “ta u nr. , Brașo , jud. 
Brașo  

12.  Au ha  Cit  Brașo : Șos. Cristia ului r. ,  Brașo  , jud. Brașo  

13.  Auchan Cluj: str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca (în Iulius Mall), 

jud. Cluj 

14.  Auchan Cluj Iris: Bd. Muncii nr. 1- 15, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

15.  Au ha  Co sta ța: Bd. Aurel Vlai u r. , Co sta ța î  Mariti o “hoppi g 
Ce ter , jud. Co sta ța 

16.  Au ha  Cit  Co sta ța “ud: Șos. Ma galiei r. a,  Co sta ța, jud. Co sta ța 

17.  Au ha  Craio a: Calea Bu urești r. , Craio a î  Ele troputere Par , jud. Dolj 

18.  Au ha  Craio ița: Calea “e eri ului r. a, Craio a, jud. Dolj 
19.  Auchan Deva: Calea Zarandului nr. 87, Deva, jud. Hunedoara 

20.  Au ha  Galați: Bd. Galați r. a, Galați, jud. Galați 
21.  Au ha  Cit  Iași: str. Palas r. , Iași î  Palas Iași , jud. Iași 
22.  Auchan Oradea: str. Ogorului nr. 171,  Oradea, jud. Bihor 

23.  Au ha  Pitești Bradu: Co u a Bradu, “at Gea ă a, DN  B r. F , jud. Argeș 

24.  Au ha  Pitești Ga a a: str. Do rogea u Gherea r. , Pitești, jud. Argeș 

25.  Au ha  Ploiești: Co u a Blejoi, “at Blejoi r. , jud. Praho a 

26.  Auchan Satu Mare: Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Satu Mare, jud. Satu Mare 

27.  Au ha  “i iu: “hoppi g Cit  “i iu, DN , K  , Șeli ăr, jud. “i iu 

28.  Auchan Suceava: Calea Unirii nr. 22, Suceava (în incinta Iulius Mall), jud. Suceava 

29.  Au ha  Târgu Mureș: str. Gheorghe Doja r. , Tg.  Mureș , jud. Mureș 

30.  Au ha  Cit  Târgu Mureș “ud: Bd.  De e rie  r. , Târgu Mureş, jud. 
Mureș 

31.  Au ha  Ti ișoara: str. De etriade r. , Ti ișoara î  i i ta Iulius Mall , jud. Ti iş 
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32.  Au ha  Ti ișoara Nord: Calea Aradului r. , Ti işoara, jud. Ti iş 

33.  Au ha  Ti ișoara “ud: Calea Şagului r. , Co . Giro , jud. Ti iş 

 

REAL: 

1.  Real Arad: Calea Radnei nr. 298, Arad, jud. Arad 

2.  Real Co sta ța Nord: Bl d. Aurel Vlai u r. , Co sta ța, jud. Co sta ța 

3.  Real Oradea Epis opiei: str. “uişului r. a, Oradea, jud. Bihor 

4.  Real Suceava: str. Humorului nr. 86, Comuna Scheia, jud. Suceava 

CORA: 

1. Cora Ale a driei: Șos. Ale a driei r. - , “e tor , Bu urești 
2. Cora Ba ău: str. Mil o  r. - , Ba ău, jud. Ba ău 

3. Cora Baia Mare: str. Victoriei nr. 73, Baia-Mare, jud. Mara ureș 

4. Cora Cluj-Napoca: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

5. Cora Co sta ța Brătia u: str. Cu pe ei r.  lâ gă Pod Butelii , Co sta ța, jud. 
Co sta ța 

6. Cora Co sta ța Cit  Park: B-dul Ale a dru Lăpuș ea u, Co sta ța, jud. Co sta ța 

7. Cora Drobeta: str. Co stru torului r.  i trare di  Bule ardul Mihai Viteazu, lâ gă 
Stadionul Municipal -Târgul Veterani) Drobeta-Tur u “e eri , jud. Mehedi ți 

8. Cora Lujerului: Bule ardul Iuliu Ma iu r. , “e tor , Bu urești  
9. Cora Pa teli o : Șoseaua Vergului r. , “e tor , Bu urești 
10.  Cora Ploiești: str. Calo fires u r.  î  i i ta Mall Afi Pala e , Ploiești, jud. 

Prahova 

11.  Cora “u  Plaza: Calea Vă ărești r. , “e tor , Bu urești 
 

MEGA IMAGE 
1. Mega Image Mihai Bravu Strada Mihai Bravu nr. 294, Sector 3, Bu urești 
2. Mega I age Ti eretului “trada Ti eretului r. , “e tor , Bu urești 
3. Mega I age Io  Mihala he Bd. Io  Mihala he r. , “e tor , Bu urești 
4. Mega I age Co sta ța  “trada To is r. , Co sta ța 

5. Mega I age Piața Vita  “trada Vita  r. -19, “e tor , Bu urești 
6. Mega Image T. Pallady Strada Theodor Pallady nr. 73a, Bl. P4,  Sector 3 Bucuresti 
7. Mega Image Sebastian Calea 13 Septembrie nr. 221-225 (Complex Comercial 
Prosper) 

8. Mega Image Bă easa Șoseaua Bu urești – Ploiești, r.  – 87Sector 1, Bu urești 
9. Mega I age Piața Ge e ii “trada Vasile Las ăr r. - , “e tor , Bu urești, 
Strada Viitorului nr. 51,Lot 1&2 

10. Mega I age Magheru Bule ardul Magheru r. , “e tor , Bu urești 
11. Mega I age Bar u Vă ăres u Bd. Bar u Vă ăres u, “e tor , Bu urești r.   
12. Mega Image Militari Strada Iuliu Maniu nr.  se tor , Bu urești“e tor  Bu urești 
13. Mega I age U irii Piața U irii nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center), Sector 3, 
Bu urești 
14. Mega I age Vatra Lu i oasă “trada Măgura Vulturilor nr. , se tor , Bu urești 
15. Mega Image Muncii Bd. Decebal nr.25-27- , se tor , Bu urești 

 

 

(2)Perioada de activare a promoterilor în toate Lo aţiile parti ipa tese î adrează stri t î  zilele şi orele 
descrise în orarul de mai jos: 
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Zile de activare Interval orar 

04.03.2016 16:00- 21:00 

05.03.2016 11:00- 20:00 

06.03.2016 11:00- 20:00 

07.03.2016 16:00- 21:00 

08.03.2016 16:00- 21:00 

 

SEC IUNEA . DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1)Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cudomiciliul sau reşedi ţa î  Ro â ia, u ârsta 
i i ă de  a i, î pli iţi pâ ă la data î eperii Ca pa iei, are a hiziţio ează di  Lo aţiile parti ipa te 

produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, conform celor specificate în Secţiunea 3, 

respe ti  “e țiu ea  și are respe tă ter e ii și o dițiile Regula e tului Oficial. 

 

(2)La preze ta Ca pa ie u au dreptul să parti ipe persoanele fizice autorizate, a gajaţii FERRERO 

ROMÂNIA, ai Age ţiilor şi ai celorlalte age ţii i pli ate, după az, pre u  şi e rii de familie ai 

a estora opii, pări ţi, fraţi/surori, soţ/soţie . 
 

(3) Participarea la aceasta Campanie implică u oașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă 

de ătre parti ipa ți a prezentului Regulament Oficial. 

 

SEC IUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

(1)Este considerat „Produs participant  orice produs Raffaello dintre cele detaliate mai jos, 

o er ializate î  ori are di tre Lo ațiile parti ipa te. Produsele parti ipa te su t: 
 Raffaello tub în ambalaj de 80g; 

 Raffaello inimă în ambalaj de 140g; 

 Raffaello în ambalaj de 150g; 

 Raffaello în ambalaj de 230g: 

 Raffaello în ambalaj de 260g. 

 

(2)Campania se desfăşoară î  li ita sto ului de Produse participante disponibil la raft în fiecare din 

Lo aţiile participante spe ifi ate î  “e ţiu ea . 

 

(3) După data î heierii Ca pa iei Produsele parti ipa te des rise ai sus își pierd alitatea de Produs 
parti ipa t la preze ta Ca pa ie, Orga izatorul e aia â d i io răspu dere sau o ligație față de 
consumatorii care achizițio ează ase e ea produse după data î etării Ca pa iei sau în alte zile decât 

ele e pres e țio ate î  Regula e tul Ofi ial. 
 

SEC IUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMO IONALE 

(1)Pentru a participa la prezenta Campanieși a âștiga u ul di tre pre iile oferite, parti ipa ii 
tre uie să respe te ur ătorul e a is : 

 

A  Î  privi ța pre iilor oferite de Organizator pe ază de ard răzui il: 
a) Să a hiziţio eze în Perioada Campaniei, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor 

conform programului spe ifi at î  “e ţiu ea  alin. (2) de mai sus, mai precis în zilele de 4, 5, 6, 

7 sau 8 martie 2016, di  ori are Lo ație parti ipa tă, minim un Produs participant la Campanie 

sau mai multe Produse participante, o for  “e ţiu ii  alin. (1) a prezentului Regulament 

Oficial. 
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b) Să se prezi te, în zilele şi î  intervalul orar de activare a promoterilor precizat în cadrul “e țiu ii 
3 alin. (2), la standul Raffaello spe ial a e ajat după li ia aselor de ar at, di  fie are Lo aţie 
parti ipa tă şi să prezi te pro oterilor o ul fiscal e atestă a hiziţio area unui Produs 

participant/unor Produse participante conform Regulamentului Oficial. 

c) După alidarea o ului de ătre pro oteri, parti ipa ţii or fi i itaţi să îşi aleagă un card 

răzui il. Da ă la prezenta Campanie se a hizițio ează ai ulte Produse participante, pe a elași 
bon fiscal, pentru fiecare produs astfel a hizițio at, fiecare participant va primi câte un card 

răzui il. Pentru a fi validat, bo ul fis al tre uie să fie e is î  Perioada Campaniei și doar într-una 

din zilele de activare a promoterilor o for  progra ului spe ifi at î  “e ţiu ea  alin. (2) de 

mai sus, î  Lo aţia parti ipa tă respe ti ă, să ateste a hiziţio area a minim un Produs 

participantşi să u ai ă î s risă i io e ţiu e legată de a ordarea a terioară, pe aza sa, a 
reu ui ard răzui il î  adrul a estei Ca pa ii. Cardurile răzui ile or fi a ordate î  li ita 

sto ului de arduri dispo i il î  fie are Lo aţie parti ipa tă, numai în zilele de activare a 

promoterilor conform programului specificat în “e ţiu ea  alin. (2) de mai sus. 

În momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele 

participante pentru care s-a oferit ardul, u e țiu ea „acordat card . În cazul în care pe baza 

a eluiaşi o  fis al su t a hiziţio ate mai multe Produse participante, se a e țio a „acordat x 

carduri u ărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal) . 

“ă răzuias ă cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla da ă a âştigat u ul dintre premiile ce se 

a ordă pe ază de ard răzui il în cadrul Campaniei. Parti ipa ții au șa sa să âștige u ul di tre 
ur ătoarele pre ii des rise î  adrul “e țiu ii : a) ra ă foto b) ra ă foto olaj. Nu toate 

ardurile răzui ile su t âştigătoare.  
d) Î  azul ardurilor âştigătoare, participantul trebuie să prezi te ardul răzuit pro oterilor de la 

standul Raffaello, în perioada de activare a acestora, e pres e ţio ată î  adrul “e țiu ii  alin. 

(2).Premiile vor fiacordate de ătre promoteripe loc, în limita stocului de astfel de premii 

disponibil î  Lo aţia parti ipa tă respe ti ă.  

 

ţ  Î  privi ța pre iului oferitde Organizator pri  tragere la sorți: 
a) “ă a hiziţio eze oricând în Perioada Campaniei, mai precis în perioada 04.03.2016- 08.03.2016, 

din oricare Lo ație parti ipa tă, independent de programul de activare al promoterilor, un 

Produs participant sau mai multe Produse participante la Campanie, o for  “e ţiu ii  alin. (1) 

a prezentului Regulament Oficial. 

b) “ă î s rie u ărul și data o ului fis al e atestă a hiziția u ui Produs participant pe website-ul 

www.raffaello.ro, la se țiu ea Campaniei, începând cu data de 04.03.2016, ora 00:00:00, pâ ă la 
data li ită de 08.03.2016, ora 23:59:59. Î  ederea î s rierii u ărului și datei o ului fis al e 
atestă a hiziția u ui Produs parti ipa t/Produselor participante, parti ipa tul tre uie să 
completeze formularul de înregistrare în Campanie, cu datele personale solicitate(nume, 

pre u e, u ăr de telefo  o il şi adresa de e- ail  şi apoi să i trodu ă u ărul și data 
bonului fiscal; completarea acestor date este obligatorie pentru î s rierea ala ilă î  Campanie. 

Parti ipa tul a putea folosi pe tru î s rierea ala ilă u ai u  u ăr de telefo  o il a ti , 
ala il î  ori are di tre rețelele de telefo ie o ilă Telekom, Orange sau Vodafone. De 

ase e ea, parti ipa ţilor li se va solicita să ifeze opţiu ile: 
„Am citit şi sunt de acord cu Regula e tul ofi ial al Ca pa iei și u ter e ii şi o diţiile de ai 
jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.  [ ] DA[ ] NU 

Doriţi a î  iitor să pri iţi o u i ări o er iale despre produsele, ser i iile şi pro oţiile 
Ferrero România ? [ ] DA [ ] NU".  
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DACĂ PARTICIPANȚII LA PREZENTA CAMPANIE ACHI)IȚIONEA)Ă MAI MULTE PRODUSE 

PARTICIPANTE SPECIFICATE PE ACELAȘI ţON FISCAL, ACEȘTIA VOR PUTEA ÎNSCRIE VALABIL ÎN 

CAMPANIE BONUL FISCAL RESPECTIV O SINGURĂ DATĂ, INDIFERENT DE NUMĂRUL 

PRODUSELOR PARTICIPANTE ACHI)IȚIONATE. 

c) După e bonul fiscal a fost înscris în Campanie conform celor de mai sus, parti ipa ţii or pri i 
un mesaj de confirmare a înscrierii (mesajul este de tip „pop-up  și va apărea pe pagina 

www.raffaello.ro după fie are î s riere . 
Pentru fiecare bon fiscal valabil î s ris parti ipa ţii or pri i o şa să de a âştiga prin tragere la 

sorţi unul dintre cele 5 premii ce constau într-o ședi ță foto profesio ală. 

d) Nu ărul de telefo  mobil declarat (în format 07XX XXX XXX) ser ește pe tru ide tifi area și 
o ta tarea âștigătorului de ătre Orga izator. 

e) U  o  fis al poate fi î s ris ala il î  Ca pa ie o si gură dată, o pletâ du-se de fiecare dată 

(pentru fiecare bon fiscal în parte) formularul de înscriere disponibil pe site-ul www.raffaello.ro. 

În cazul in care a elași bon fiscal va fi comunicat/transmis Organizatorului de două sau mai 

multe ori de ătre a elași participant (identificat prin a elași u ăr de telefon mobil) respectivul 

bon fiscal va fi luat în considerare ca fiind valabil înscris doar prima data, ordinea înscrierilor 

fiind cronologică, în raport de ora re epției în baza de date a Organizatorului a mesajelor de la 

parti ipa ți și nu eapărat în fu ție de momentul trimiterii bonului fiscal de ătre un 

participant. Cu toate acestea, prin prezentul Regulament Oficial Organizatorul i for ează 

parti ipa ții asupra faptului că baza de date a Organizatorului fu țio ează pe principiul primirii 

înscrierilor (primirii bonurilor fiscale) imediat ce acestea au fost trimise de ătre parti ipa ți.  
f) Organizatorul va genera automat, în sistem electronic, un cont unic aferent fie ărui u ăr de 

telefon mobil utilizat și declarat la înscrierea online a fie ărui participant. Acest cont va cumula 

toate bonurile fiscale transmise de ătre participantul respectiv (identificat prin u ărul de 

telefon mobil declarat cu ocazia o pletării formularului de înscriere).  

g) Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise în ur ătoarele o diții:  
- dacă acestea sunt transmise în afara Perioadei Campaniei; 

- dacă parti ipa ții transmit bonuri fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care o ți  

orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise/primite anterior de ătre 

Organizator; 

- dacă parti ipa ții indicăîn formularul pe site-ul www.raffaello.ro numere de telefon 

nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu aparți  uneia dintre rețelele de 

telefonie indicate (Telekom, Orange sau Vodafone);  

- dacă acestea au fost efectuate prin fraudă sau prin oricare alte modalități și/sau 

echipamente electronice și/sau software, altele decât cele legale și/sau indicate de ătre 

Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea ori ăreia dintre o dițiileși termenii 

Regulamentului Oficial. 

h) SĂ PĂSTRE)E ÎN ORIGINAL BONUL FISCAL/BONURILE FISCALE ÎNSCRISE PE WEBSITE. PE BAZA 

ACESTORA SE VA FACE VALIDAREA PREMIULUI OFERIT PRIN TRAGERE LA SOR I. ÎN CA)UL ÎN 
CARE PARTICIPANTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR NU POATE PREZENTA BONUL FISCAL/BONURILE 

FISCALE ÎN ORIGINAL, CARE SĂ ATESTE ACHI)IȚIA PRODUSELOR PARTICIPANTE CONFORM 
REGULAMENTULUI OFICIAL, PARTICIPANTUL RESPECTIV NU VA FI VALIDAT CÂȘTIGĂTOR ȘI VA 

PIERDE ORICE DREPT DE A SOLICITA ACORDAREA PREMIULUI DE CĂTRE ORGANIZATOR. 

 

(2)Un parti ipa t la preze ta Ca pa ie a putea pri i u  u ăr eli itat de arduri răzui ile, da ă 
fa e do ada a hiziţio ării, în Perioada Campaniei, a Produselor participante pentru fiecare card în parte, 

î  o for itate şi u respe tarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi 
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acordate în limita stocului de carduri disponibil la standul Raffaello di  fie are Lo ație parti ipa tă, 
întrucât u ărul total de arduri emise de Organizator este limitat. De asemenea, un participant la 

prezenta Campanie va putea înscrie în Perioada Campaniei î  apli aţia dispo i ilă pe e site-ul 

www.raffaello.ro u  u ăr eli itat de o uri fis ale, da ă a estea fa  do ada a hiziţio ării, î  
Perioada Campaniei, a Produselor participante, î  o for itate şi u respe tarea pre ederilor 
Regulamentului Oficial. Un Parti ipa t poate âștiga u  si gur pre iu pri  tragere la sorți. 
 

SEC IUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMO IONALE 

(1)Premiile oferite în cadrul prezentei  Campanii sunt cele prezentate î  ta elul ur ător: 

Tip premiu 
Nu ăr total 

de premii 

Valoarea 

i dividuală RON, 
cu TVA inclus) 

Valoarea totală 
(RON, cu TVA 

inclus) 

Pre ii a ordate pe ază de ard răzui il, pe lo , î  li ita sto ului dispo i il de astfel de pre ii la 
standul Raffaello 

Ra ă foto 500 19,90 9.950 

Ra ă foto olaj 3.000 14,90 44.700 

Premii acordate pri  tragere la sor i       

Ședi ță foto profesio ală    5 1.998 9.990 

Total 3.505  64.640 

 

(2) Co diții aplicabile premiului constând într-o ședi ță foto profesio ală: 

 âștigătorul a putea e efi ia de a est pre iu î  aza progra ării fă ută de Orga izator î  
acest sens, într-o lo ație și la o oră e a fi o u i ată de Orga izator după alidarea 
âștigătorului și o fir ată î  preala il u fie are di tre âștigătorii a estor pre ii, î  fu ție de 

lo alitatea de do i iliu/reședi ță a a estora, ședi ța foto ur â d a fi progra ată în perioada 

01- 30.04.2016; 

 pre iul i lude deplasarea fotografului profesio ist dese at de Orga izator î  lo ația agreată 
de părți, pre u  și prelu rarea profesio ală a fotografiilor e or fi realizate î  ur a ședi ței 
foto;  

 Orga izatorul u își asu ă răspu derea pe tru situațiile î  are, di  oti e e ți  de persoa a 
âștigătorului sau lo alizarea a estuia, a esta di  ur ă u poate e efi ia/ u e efi iază 

efectiv de premiu spre e e plu: âștigătorul u poate aju ge la ședi ța foto î  data și la ora 
stabilite cu Organizatorul pentru a beneficia de aceste servicii/pâ ă la data li ită i di ată î  
Regulament), într-o asemenea situație ăștigătorul ur â d a pierde pre iul, iar ședi ța foto u 

a fi reprogra ată; 

 Câștigătorul poate să e efi ieze de pre iu dacă la ședi ța foto se prezi tă cu maxim 5 rude de 

pâ ă la gradul al doilea i lusi  fii/fii e, epoți, pări ți și/sau bunici), respectiv soț/soție. Gradul 

de rudenie trebuie dovedit prin acte oficiale de stare i ilă; 

 Persoanele care e efi iază de pre iu trebuie săai ă documente de identitate valabile (carte de 

identitate).  

Orice alte costuri costuri/taxe conexe vor fi suportate e lusi  de ătre âștigător di  surse e ituri  
proprii. 

 

(3)Valoarea o er ială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 64.640 RON,TVA inclus. 

 



9 

(4)Parti ipa ţilor la Campanie nu le sunt impuse niciu  fel de heltuieli supli e tare, u e epţia 
heltuielilor or ale de desfăşurare a Ca pa iei ostul de a hiziţio are a Produselor participante la 

Campanie). Nu se a ordă o tra aloarea pre iilor î  a i. În cadrul prezentei Campanii premiile 

acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile 

folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare. 

 

SEC IUNEA . TRAGEREA LA SOR I  
(1)Tragerea la sorţi va fi efe tuată pri  ijloa e electronice şi va avea loc în data de 11.03.2016. La 

a eastă tragere la sorţi or participa toate înscrierile valabil efectuate de parti ipa ţi prin intermediul 

www.raffaello.ro în Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial. Tragerea la sorţi a 
a ea lo  la sediul Age ţiei FCB Bucharest, î  preze ţa u ei o isii for ată di : u  repreze ta t al 
Age ţiei FCB Bucharest, un reprezentant al FERRERO ROMÂNIA şi u  otar pu li  sau a o at. Pe lâ gă  
cei 5 de âștigători, se or e trage şi câte 5 rezerve pentru fiecare di tre ei  de âștigători e trași. Se 

va apela succesiv la rezerve î  o diţiile î  are parti ipa ţii extraşi nu îndeplinesc o diţiile de alidare 
sau nu pot fi contactaţi de ătre repreze ta ţii Orga izatorului şi/sau ai Age ţiei. 
 

(2)Numele âștigătorilor e trași şi pre iul âștigat vor fi a u ţate pe site-ul www.raffaello.ro, în termen 

de el ult  zile lu rătoare de la data alidării acestora o for  elor pre ăzute î  “e ţiu ea  di  
Regulamentul Oficial. 

 

SEC IUNEA . ANUN AREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

(1)A u are 

1. Premii acordate pe loc î  Lo a iile parti ipa te, în limita  stocului disponibil 

Premiile constând în ra ă foto sau ra ă foto olaj vor fi acordate, pe loc, î  Lo aţiile parti ipa te, la 
standul Raffaello, de ătre pro oteri în limita stocului disponibil. Pentru a primi acest premiu 

parti ipa ţii au o ligaţia de a preze ta pro oterilor ardul răzuit âştigător şi bonul fiscal pe aza ăruia 
s-a acordat cardul, spre validare. 

 

2. Premiile oferite pri  tragere la sor i 
Participanții desemnați âştigători la tragerea la sorţi or fi contactați de ătre u  repreze ta t al 
Age ţiei FCB Bucharest, î  ter e  de a i   zile lu rătoare de la data efe tuării tragerii la sorţi, la 

u ărul de telefo  de larat î  formularul de înscriere completat pe www.raffaello.ro. Parti ipa ții or fi 

i for ați î  legătură u pre iul âştigat şi pro edura de alidare. Repreze ta ţii Age ţiei or î er a 
stabilirea conta tului telefo i  u parti ipa ții e trași, apelâ d u ărul de telefo  o u i at de 
maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (între orele 9.00 – 17.00). Da ă, di  oti e 
i depe de te de oi ţa Age ţiei, a u iți âştigători nu or putea fi o ta tați de ătre Age ţie î  
o diţiile sta ilite ai sus parti ipa tul are telefo ul î his şi/sau u răspu de la niciunul dintre cele 5 

apeluri , se a apela su esi  la rezer ele sta ilite o for  pre ederilor di  “e ţiu ea  di  
Regulamentul Oficial, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este 

identică cu procedura de validare a participantului extras anterior. Da ă, di  oti e i depe de te, i i 
rezer ele u pot fi alidate âștigători î  o dițiile sta ilite de preze tul Regulament Oficial, premiulva 

ră â e î  posesia Orga izatorului. 
 

(2)Validare 

1. Premii acordate pe ază de ard răzui il 
Bo ul fis al tre uie să fie e is î  Perioada Campaniei exclusiv într-una dintre zilele de activare a 

pro oterilor o for  progra ului spe ifi at î  “e ţiu ea  alin. (2) de mai sus, să ateste a hiziţio area 
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de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să u ai ă î s risă i io e ţiu e legată de 
a ordarea a terioară, pe aza sa, a reu ui ard răzui il în cadrul acestei Campanii. În momentul oferirii 

ardului răzui il, promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant pentru care s-a oferit cardul, cu 

e ţiu ea „acordat card . Î  azul î  are pe o ul fis al su t e ţio ate mai multeProduse 

Participante, se a e ţio a „acordat x carduri u ărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal) . În 

cazul ardurilor âştigătoare, parti ipa tul tre uie să prezi te ardul răzuit pro oterilor de la sta dul 
Raffaello, în perioada de activare și î  orarul de a ti are al a estora, e pres e ţio ate în cadrul 

“e țiu ii  ali .  pre u  şi o ul fis al pe aza ăruia s-a acordat cardul, spre validare.  

 

2. Premiile oferite pri  tragere la sor i 
Câștigătorii premiilor oferite pri  tragere la sorţi tre uie să tri ită pe tru alidare, î  ter e  de a i  

 zile lu rătoare de la data î  are au fost contactați de ătre repreze ta tul Age ţiei FCB Bucharest, o 

copie de pe bonul fiscal e tras âștigător, e fa e do ada a hiziţio ării de Produse participante, în 

Perioada Campaniei u ărul și data o ului fis al s a at tre uie să oi idă u u ărul și data o ului 
înscris pe website-ul campaniei). Copia bonului fiscal tre uie să fie s a ată î  for at .jpg sau .pdf şi 
ataşată e-mailului respectiv, subiectul e- ailului tre uie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-

ailului tre uie e ţio ate datele u ara ter perso al ale âştigătorului u e, pre u e adresa de 

reşedi ţă/do i iliu, u ărul de telefo . Adresa de e-mail la care trebuie trimis bonul fiscal va fi 

comunicată telefonic câștigătorului. 

Da ă parti ipa tul e tras âştigător la tragerea la sorţi u poate fi o ta tat de ătre Orga izator î  
ter e ul spe ifi at î  Regula e t sau da ă u tri ite dovezile pentru validare în termenul specificat, se 

va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervei este 

a eeaşi u pro edura de validare a participantului extras anterior.  

De ase e ea âştigătorul tre uie să o u i e Orga izatorului odul u eri  perso al, pre u  și seria 
și u ărul BI/CI î  ederea î depli irii o ligațiilor pre ăzute de Codul Fis al, ai pre isde o pletare a 
De larației  - De larația i for ati ă pri i d i pozitul reți ut pe e iturile u regi  de reți ere la 
sursă, pe e efi iari de venit (întrucât premiul acordat pri  tragere la sorți în cadrul prezentei Campanii 

depăşește pragul de 600 RON impus de Codul Fiscal). 

 

(3)Acordarea premiilor 

1. Premii oferite pe loc î  Lo a iile participante în limita stocului disponibil 

Î  o e tul predării pre iului de ătre pro oter parti ipa tului i se or soli ita u ele, pre u ele şi 
u ărul de telefo  şi a se a î  dreptul a estora, o se â d faptul ă a i trat î  posesia pre iului.  

 

2. Premiile oferite pri  tragere la sor i 
Fotografiile prelu rate profesio al afere te ședi țelor foto oferite prin tragere la sorți vor fi expediate 

câștigătorilor alidați are au parti ipat la respe ti ele ședi țe foto, la adresa indicată de către a eștia, 

în maxim 30 zile de la data realizării ședi ței foto.  Fotografiile vor fi expediate atât în format electronic, 

ât și pe suport aterial hârtie foto , prin curier rapid, iar în momentul recepționării acestora, 

câștigătorul va trebui să prezi te a tul de ide titate, iar apoi să semneze un proces verbal de primire. 

 

SEC IUNEA 10. ERORI, CARDURI/BONURI FISCALE NECORESPUN)ĂTOARE 

(1)Bonurile fiscalesau ardurile răzui ile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, o ţi  ştersături, 
ât şi ori e i itaţie prin orice metode su t ule şi u or fi luate î  o siderare î  adrul Ca pa iei. 

Ori e î er are de falsifi are a fi pedepsită o for  legislaţiei î  igoare.  
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(2)Orga izatorul preze tei Ca pa ii, pre u  şi elelalte age ţii implicate în Campanie, u îşi asu ă 
i io răspu dere pe tru astfel de bonuri fiscale/carduri(deteriorate, falsifi ate, pierdute, î străi ate 

etc.) sau pe tru ori e alţi fa tori are ar putea afe ta dreptul de parti ipare la preze ta Ca pa ie şi i i 
nu vor putea fi obligaţi să a orde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri,care nu întrunesc 

toate o diţiile pre ăzute î  preze tul Regula e t Ofi ial. 
 

SEC IUNEA 11. RĂSPUNDEREA 

(1)Orga izatorul u îşi asu ă răspu derea şi u a fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul 

de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va 

afecta pri ipiul o for  ăruia Orga izatorul Ca pa iei a a orda pre iul persoa ei are respe tă 
prevederile acestui Regulament Oficial şi prezi tă do u e tele orespu zătoare. Din momentul primirii 

pre iilor de ătre âştigător Orga izatorul u ai răspu de de i tegritatea a estora. 
 

(2)Organizatorul Campaniei va acorda premii numai parti ipa ţilor are au luat parte la Campanie şi are 
su t alidaţi o for  mecanismului des ris î  “e ţiu ea 9, în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 

 

(3)Î  azul î  are Orga izatorul o stată ă u  âştigător u a î depli it şi/sau u a respe tat o diţiile 
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţiile îşi rezer ă dreptul de a suspe da 
ori â d drepturile şi e efi iile e re i  âştigătorului, fără a Orga izatorul să datoreze reo 
despăgu ire sau plată respe ti ului âştigător. În cazul în care Organizatorul/Age ţia o stată ase e ea 
situaţii după e pre iul a fost deja a ordat, respe ti ul âştigător a restitui Orga izatorului aloarea 
pre iului şi heltuielile afere te suportate de Orga izator/Agenţii î  legătură u a esta. 
 

(4)Orga izatorul şi Age ţiile u îşi asu ă răspu derea pentru situaţiile î  are parti ipa ţii o u i ă 
date şi i for aţii i ore te sau i o plete, astfel î ât di  a eastă auză parti ipa ţii respe ti i u or 
putea fi o ta taţi şi/sau alidaţi ori u or putea fi ide tifi aţi fără ori e du iu, sau situațiile în care 

o su atorii a hiziţio ează î  Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul 

sau Age ţiile au dreptul de a invalida/anula cardurile/bonurile fiscale are o ţi  i for aţii false ori 
ădit ero ate şi/sau are u î depli es  o diţiile i puse pe tru aliditatea acestora prin prezentul 

Regula e t Ofi ial. Orga izatorul şi Age ţia îşi rezer ă dreptul de a erifi a şi o itoriza odul î  are 
se desfăşoară î s rierile la tragerea la sorţi di  adrul Ca pa iei. 
 

(5)Orga izatorul şi/sau Age ţiile su t î dreptăţiţi să ia toate ăsurile e esare î  az de te tati ă de 
fraudă, a uz sau ori e alte te tati e are ar putea afe ta i agi ea Ca pa iei şi/sau a 

Orga izatorului/Age ţiilor ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Age ţiile îşi rezer ă 
dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor ori e persoa ă are, pri  o porta e tul 
fraudulos, afe tează u ul ers al Campaniei. Î er area de fraudă a rezulta î  des alifi area 
respectivului participant pe tru î treaga Perioadă a Ca pa iei şi i plicit acesta nu va mai avea dreptul 

de a primi niciun pre iu. Î  azul î  are su t ide tifi ate persoa e are au i flue ţat sau are au 
fa ilitat âştigarea de pre ii, Orga izatorul are dreptul de a ere a gajarea răspu derii respectivelor 

persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

SEC IUNEA 2. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1)FERRERO ROMÂNIA, pri  i ter ediul Age ţiilor, î  alitate de î puter i iţi ai Organizatorului, 

prelu rează date u ara ter perso al, î  o for itate u Legea r. /  pe tru prote ţia 
persoa elor u pri ire la prelu rarea datelor u ara ter perso al şi li era ir ulaţie a a estor date, î  
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calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţio ală de “upra eghere a 
Prelu rării Datelor u Cara ter Perso al, î  aza otifi ării r. . 
 

(2)Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiilor 

nu vor fi dez ăluite ătre terţi u e epţia î puter i iţilor şi parte erilor o tra tuali ai Orga izatorului 
şi a azurilor î  are Orga izatorul şi/sau î puter i iţii Orga izatorului tre uie să respe te o ligaţii 
i puse de legislaţia î  igoare.  
 

(3)Prin înscrierea în Campa ie şi oferirea de date u ara ter perso al, inclusiv prin intermediul 

for ularelor dispo i ile î  adrul Ca pa iei, parti ipa ţii de lară ă su t de a ord u Regula e tul 
Ca pa iei şi îşi e pri ă a ordul e pres şi ee hi o  a datele lor u ara ter perso al să ie prelu rate şi 
să i tre î tr-o ază de date ad i istrată de Orga izator şi î puter i iții a estuia.  
 

(4)Datele oferite de parti ipa ții la Ca pa ie or fi prelu rate de ătre FERRERO ROMÂNIA şi de ătre 
î puter i iții săi şi or putea fi folosite de ătre a eștia: i  î  ederea supra egherii desfășurării şi 
ur ăririi desfășurării ore te a Ca pa iei, î  ederea î u ătățirii de ătre FERRERO ROMÂNIA a 

produselor şi ser i iilor oferite, pre u  şi a ad i istrării relației u lie ții săi; (ii  î  s opuri de re la ă, 
arketi g şi pu li itate i lusi  arketi g dire t  o stâ d î  efe tuarea de o u i ări o er iale pri  

e- ail, s s, poştă sau alte ijloa e de o u i are dire tă; iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) în 

ederea î trepri derii de alte a ti ități de ătre FERRERO ROMÂNIA, permise de lege, ce nu fac obiectul 

u ei apro ări separate e prese di  partea parti ipa ților.  
 

(5)Organizatorul şi Age ţiile gara tează o fide ţialitatea datelor personale ale tuturor parti ipa ţilor. 

Parti ipa tul la Ca pa ie, î  alitate de persoa ă vizată, are, conform Legii 677/2001, ur ătoarele 

drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la i ter e ţie asupra 

datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi 

dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). 

 

(6)Parti ipa ţii au dreptul de a o ţine de la Orga izator, la erere şi în mod gratuit, o dată pe a , 
confirmarea faptului că datele are îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, 

dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor 

particulară, a datele are îi izează săfacă obiectul unei prelu rări, u e epţia azurilor în care există 
dispoziţii legale o trare. Parti ipa ţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată 

Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 

/ . Î  ederea e er itării acestor drepturi, parti ipa tul la Ca pa ie a tra s ite o erere s risă, 
datată şi se ată ătre Ferrero România S.R.L., la ur ătoarea adresă: Piaţa Presei Li ere r. -5, City 

Gate – Turnul Sud, etaj 14, sector 1, Bu ureşti, î  ate ția Departa e tului de Marketi g. 

 

SEC IUNEA 3. TAXE ŞI IMPO)ITE 

(1)Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate 
câștigătorilor în conformitate cu legislațiaîn vigoare privind impozitul pe venit.  
 
(2) Orice alte o ligații de natură fiscală sau de orice altă naturăîn legătură cu premiul sunt în sarcina 
exclusivă a câștigătorilor. 
 

SEC IUNEA 4. FOR Ă MAJORĂ 
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(1)Forţă Majoră este e e i e tul i pre izi il şi de eî lăturat, intervenit după i trarea î  igoare a 
prezentului Regulament Oficial, care u poate fi o trolat de ătre Orga izator şi are îl î piedi ă pe 

acesta să-şi î depli eas ă o ligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

 

(2)Da ă o situaţie de forţă ajoră î piedi ă sau î târzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei 

conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

răspu derea pri i d î depli irea o ligaţiilor sale pe tru perioada î  are a eastă î depli ire a fi 
î piedi ată sau î târziată. Orga izatorul u îşi asu ă î  i iu  fel o ligaţia de a prelu gi Ca pa ia u o 
perioadă orespu zătoare duratei e e i e tului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de 

desfăşurare ori Lo aţiile participante a ur are a apariţiei u ui e e i e t de forţă ajoră. 
 

(3)Orga izatorul îşi rezer ă dreptul de a î trerupe sau de a suspe da ori â d desfăşurarea Ca pa iei, 
pe tru oti e i depe de te de oi ţa sa sau î  azul î  are i ter in evenimente care ar îngreuna 

se ifi ati  derularea î  o diţii opti e a Ca pa iei. Orga izatorul a i for a î  el ai s urt ti p 
posi il pu li ul u pri ire la suspe darea sau î treruperea Ca pa iei, pri  afişarea î  Lo aţiile 
participante la Campanie, prin publicare pe site-ulwww.raffaello.ro sau prin alte mijloace de informare a 

publicului. 

 

SEC IUNEA 5. LITIGII 

(1)E e tualele litigii apărute î tre Orga izator şi parti ipa ţii la preze ta Ca pa ie se or rezol a pe 
ale a ia ilă, iar în cazul în care a easta u a fi posi ilă, litigiile or fi soluţio ate de i sta ţele 

jude ătoreşti o pete te di  Bucureşti. 

 

(2)E e tualele sesizări sau re la aţii legate de derularea Ca pa iei se or putea tri ite la ur ătoarea 
adresă: FCB Bu harest S.R.L., str. Barbu Vă ăres u r. A, parter, se tor , Bu urești, în termen de 10 

zile de la data afișării listei cu numele âștigătorilor validați î  ur a tragerii la sorți, conform 

pre ederilor Regula e tului Ofi ial. După a eastă dată Orga izatorul u a ai lua î  o siderare nicio 

sesizare sau re la aţie. 
 

(3)E e tualele sesizări/re la aţii or upri de î  od o ligatoriu: 
a  u ele, do i iliul/reședi ța, pre u  şi alte date e esare pe tru ide tifi area re la a tului; 
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/re la aţia. 
“esizările/re la aţiile se or soluțio a î  ter e  de  zile lu rătoare de la data pri irii. 
 

SEC IUNEA 6. REGULAMENTUL OFICIAL 

(1)Prin participarea la această Ca pa ie parti ipa ţii se o ligă să respe te şi să se o for eze tuturor 
pre ederilor, ter e ilor şi o diţiilor preze tului Regula e t Ofi ial.  

 

(2)Regula e tul Ofi ial de parti ipare/desfăşurare al Ca pa iei pro oţio ale este dispo i il, î  od 
gratuit, ori ărui soli ita t pri tr-o soli itare s risă tri isă ătre FERRERO ROMÂNIA S.R.L., la adresa 

Piața Presei Li ere r. -5, et. 14, City Gate - Turnul Sud, sector 1, București sau pe site-ul 

www.raffaello.ro. 

 

(3)Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată î  s opul i for ării pu li ului, 
i lusi  pri  i ter ediul u or ateriale pu li itare și/sau u rol i for ati . I for ațiile pe are astfel de 

ateriale le o ți  or fi i terpretate î  o for itate u și o pletate u pre ederile preze tului 
Regulament Oficial. 
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