REGULAMENTUL CONCURSULUI "Electronomic" organizat de S.C. ARCTIC S.A. în
perioada 1 iunie 2012 - 31 iulie 2012

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul concursului "Electronomic" este S.C. S.C. ARCTIC S.A., cu sediul în România, Găești,
str. 13 Decembrie nr.210, județul Dâmbovița , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J15/253/1991,
cod unic de înmatriculare RO933930 şi având număr de operator de date personale 15155

Concursul este organizat prin intermediul societăţii S.C. GMP Advertising S.R.L., cu sediul social în
Bucureşti, Strada Istriei nr 4, Bl 21E., ap. 9, sector 3 şi punct de lucru în strada Leonida, nr 19, sector 2,
cod 020555, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7228/1998, cod unic de înmatriculare
10814774, denumită în cele ce urmează "Agenţia". Concursul se va desfăşura conform prevederilor
prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii ("Regulamentul").

Art. 2. Durata și locul de desfăşurare a Concursului
Concursul va începe pe data de 1 iunie 2012, ora 12:00:00 şi va dura până la data de 31 iulie 2012, ora
24:00:00 (inclusiv). Concursul se va desfăşura prin intermediul internetului, numai pe siteul www.electronomic.ro (care redirectează în www.arctic.ro/electronomic ).

Art. 3. Drept de participare
Concursul este deschis oricărei persoane fizice cu vârsta de peste 16 ani, cu domiciliul actual legal în
România ("Participanţii"). Angajaţii companiei S.C. Arctic SA., ai companiilor GMP Advertising,
Webstyler SRL şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele de gradul I ale acestora
(copii/parinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art.4. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, pe întreaga durată a
Concursului, după cum urmează :
- În urma unei solicitari scrise trimise la adresa de e-mail contact@arctic.ro
- În urma accesării paginii de web a concursului: www.electronomic.ro sau www.arctic.ro/electronomic ,
secţiunea "Regulament".
Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului.
Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor
prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul

Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe pagina de web
www.electronomic.ro , cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

Art 5. Premii şi acordarea acestora
În cadrul concursului vor fi acordate 2 categorii de premii:
5.1. Marele premiu constând într-o gamă de produse Arctic cu tehnologia TET:
-

1 combină frigorifică AK366NFS+, în valoare totală de 1720 RON (TVA inclus)
1 maşină de spălat rufe AFD1200A+, în valoare totală de 1190 RON (TVA inclus)

-

1 plita încorporabila ARSG64121S, în valoare totală de 710 RON (TVA inclus)1 cuptor
încorporabil AROIM24500S, în valoare totală de 1000 RON (TVA inclus)

5.2. Premii secundare:
Se vor acorda 40 de premii secundare, constând în produse electrocasnice marca GRUNDIG, astfel:
-

10 aspiratoare de masa model VCH 7830, în valoare de 199 RON (TVA inclus) / buc,
totalizând suma de 1.990 Ron;
30 MP4 Player model Mpixx 1200 black, în valoare de 149 RON (TVA inclus) / buc,
totalizând suma de 4.470 Ron.

5.3. Premiile se vor acorda astfel:
Marele premiu:
Participanţii care s-au înregistrat si care au finalizat jocul îndeplinind cele 3 obiective vor intra în tragere
la sorţi pentru marele premiu, constând într-o gamă de produse Arctic TET. Fiecare participant are
dreptul la o singură participare la tombolă. Extragerea se va face dintre toţi participanţii la concurs pe
perioada campaniei.
Tragerea la sorţi se va desfăşura online la încheierea campaniei, în prezenţa unui notar public.
Se va extrage un câştigător pentru marele premiu şi o rezervă.
Câștigătorul campaniei promoționale va fi anunțat prin telefon sau e-mail la numărul sau adresa de e-mail
indicate de acesta, în maxim 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți.
De asemenea, rezultatele tragerii la sorți vor fi afișate pe website-ul www.arctic.ro/tet, în termen de 10
zile de la validare.
Premiile secundare:
Participanţii care s-au înregistrat și care au finalizat jocul îndeplinind cele 3 obiective şi care au obţinut un
scor în joc care face parte din primele 40 de poziții vor obţine premiile secundare astfel:
- primii 10 participanţi din clasament, vor primi câte un aspirator de masă marca GRUNDIG,
model VCH 7830, în valoare de 199 RON/buc.
- participanţii de pe locurile 11 la 40 din clasament, vor primi câte un MP4 Player marca
GRUNDIG, model Mpixx 1200 black, în valoare de 149 RON/buc.

După stabilirea câştigătorului marelui premiu, acesta va fi contactat telefonic sau prin e-mail de către un
reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 10 zile de la validare, astfel încât câştigătorul să fie
identificat conform datelor furnizate şi să se poată confirma expedierea premiului.
Câștigătorul marelui premiu nu va putea cumula premiul cu oricare dintre premiile secundare.
Clasamentul final se blochează la data de 31 iulie 2012, ora 24:00:00 şi acesta stabileşte câştigătorii
premiilor secundare. Aceştia vor fi contactați telefonic sau prin e-mail de către un reprezentant al
Organizatorului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la afişare și vor fi identificați conform
datelor furnizate în vederea expedierii premiilor.
În cazul în care oricare dintre câștigătorii premiilor secundare nu poate fi contactat prin e-mail sau
telefonic de către reprezentantul Organizatorului până la data de 10 august 2012 și identificat conform
datelor furnizate, premiul se va acorda persoanei imediat următoare conform clasamentului final stabilit.
Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în
bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile către alte persoane.
Art. 6. Mecanismul de desfăşurare al Concursului
6.1. Tema concursului:
Tema concursului o reprezintă "Descoperă funcțiile și caracteristicile speciale ale gamei TET de la Arctic,
care te ajută să ai un stil de viaţă economic!"
În acest scop utilizatorul este invitat să intre într-un joc tip board game, cu activităţi specifice unei zile din
weekend din viaţa unei familii obişnuite.
Utilizatorul are ca scop finalizarea jocului într-un timp cât mai scurt şi economisind cât mai multe resurse
pentru a îndeplini cele 3 obiective din joc:
-

Să iasă din casă la ora 16.00 pentru a merge în parc cu copilul; în acest scop are nevoie de 5
punguţe cu bani;
Să meargă la ora 17.00 sa bea un ceai cu prietenii; în acest scop are nevoie de 9 punguţe cu bani;
Să meargă la teatru la ora 18.30 în acest scop are nevoie de 14 punguţe cu bani.

Utilizatorul începe jocul când ceasul din cadrul jocului afişează ora 9.00 şi, în funcţie de realizarea
cerinţelor din joc, poate să atingă toate cele 3 obiective. Timpul în care se rezolvă cerințele din joc și
recompensele reprezentate prin "punguțele cu bani" sunt criteriile cele mai importante în atingerea
obiectivelor. Utilizatorii care îndeplinesc toate cele 3 obiective pot participa în tragerea la sorţi pentru
premiul cel mare, cu condiția să se înregistreze în concurs.
6.2. Descrierea jocului:
În prima pagină, utilizatorul află povestea jocului, miza, instrucţiunile, selectează personajul cu care
doreşte să joace (EL/EA), îl personalizează şi apasă ‘start joc’.

Timpul afișat pe ceas se poate scurge în 3 moduri:
 prin aruncarea cu zarul
 prin timpul petrecut în minijocuri
 prin penalizări primite la roata norocului
Intrând în joc, utilizatorul trebuie să parcurgă un traseu în timpul căruia primeşte 14 cerinţe. În momentul
în care utilizatorul primeşte o cerinţă, pe tabla de joc se afişează paşii pe care trebuie să îi parcurgă pentru
a finaliza respectiva cerinţă. Ca să parcurgă paşii şi să ajungă să îndeplinească cerinţa trebuie să dea cu
zarul. Pe traseul de îndeplinire a fiecărei cerinţe sunt mai multe provocări reprezentate de întrebări şi
acţiuni specifice din Roata Norocului, acțiuni care au în vedere motivarea ("bonusuri") utilizatorului sau
îngreunarea traseului ("misiuni secundare" sau ”timp pierdut”). Aceste provocări apar aleatoriu, în funcţie
de rezultatul aruncării cu zarul, iar modul de rezolvare al lor influenţează scorul din joc.
Modul de îndeplinire al cerinţelor influențează scorul din joc prin:
Răspunsurile la întrebări
Timpul în care rezolvă fiecare cerinţă, respectiv înaintarea pe tabla de joc, depinde de răspunsurile la
întrebarile primite. Întrebările pot fi de două tipuri: 1. Întrebări care influențează punguțele 2. Întrebări
care influențează timpul.
Dacă răspunzi corect poți câștiga timp sau bani. Dacă răspunzi greșit poți pierde timp sau bani.
Căsuțele reprezentate grafic printr-o punguță sau ceas, sunt căsuțe care conțin întrebări. Căsuța punguță
ascunde o întrebare la care poți câștiga/pierde bani. Căsuța ceas ascunde o întrebare la care poți
câștiga/pierde timp.
Exemplu: Dacă utilizatorul a aruncat cu zarul şi a căzut pe o căsuţă reprezentată grafic prin ceas şi a
răspuns corect la întrebare, câştiga timp, iar dacă a căzut pe o căsuţă reprezentată grafic prin punguţă cu
bani şi a răspuns corect la întrebare câştigă bani virtuali; dacă nu răspunde corect, fiind pe căsuţa cu ceas,
înaintează într-un timp mai mare pe tabla de joc; dacă nu raspunde corect, fiind pe căsuţa cu bani, atunci
acest lucru are impact asupra sumei finale de bani virtuali;
Cerinţa supriză (reprezentată grafic prin semnul de întrebare): Dacă utilizatorul a căzut pe o căsuţă cu
semn de întrebare, atunci se deschide roata norocului care poate avea o influenţă pozitivă (înainteză
câteva căsuţe fără să treacă timpul), negativă (primește penalizări care scad timpul) sau primește misiuni
secundare (care îl pot apropria sau îndepărta de traseul inițial) sau niciuna asupra scorului din acel
moment (stă pe loc).
Cele 14 cerinţe din joc sunt următoarele:
1) Spală-te pe dinţi -> 2) Pune hainele la spălat (minijoc) -> 3) Pregăteşte micul dejun -> 4) Trezeşte
copilul şi dă-i micul dejun -> 5) Uită-te la ştiri, vezi buletinul meteo -> 6) Pune cumpărăturile în
frigider (minijoc)-> 7) Scoate rufele din maşina de spălat şi întinde-le la uscat pe balcon -> 8)
Pregăteşte mâncarea la cuptor -> 9) Du-te la calculator şi rezervă bilete pentru teatru -> 10)
Pregăteşte mâncarea în wok (minijoc) ->11) Ia prânzul ->12) Spală vasele ->13) Fă un duş -> 14)
Ieşi în oraş

Minijocurile – reprezintă modalitatea de interacțiune a jucătorului cu fiecare dintre produsele Arctic cu
tehnologia TET prezente pe board; acestea fac parte din cerinţele principale de finalizare a jocului şi au
influenţă mare asupra scorului din joc. O finalizare corectă (termină minijocul cu un maxim de punguțe și
în cel mai scurt timp posibil) atrage timp şi bani virtuali. Timpul petrecut în minijocuri se adaugă la
timpul total din joc.
Pe tot parcusul jocului există 4 minijocuri în total. Mai jos o scurtă descriere a acestora:
1. Minijoc Ecodose pentru masina de spălat Arctic
Minijocul constă în montarea țevilor de scurgere a lichidului, astfel încât să nu se blocheze, și
lichidul să ajungă în scurgerea dedicată. Rezolvarea corectă a jocului aduce un maximum de 7
punguțe.
2. Minijoc Polul Nord pentru combina frigorifică Arctic
Minijocul constă în aruncarea cu praștia a alimentelor, în compartimentele specifice și dedicate
păstrării lor. Există 3 compartimente, cu temperaturi diferite, sub formă de igluuri. Rezolvarea
corectă a jocului aduce un maximum de 9 punguțe.
3. Minijoc Fan pentru cuptorul încorporabil Arctic
Minijocul constă în menținerea penei în zona de acțiune a pionilor care suflă aer cald. Zona de
acțiune este reprezentată de o tavă cu legume. Legumele sunt așezate în straturi care pot aduce
punguțe în plus. Dacă pana iese din tavă se va încheia jocul. Rezolvarea corectă aduce un
maximum de 8 punguțe.
4. Minijoc Wok pentru plita încorporabilă Arctic
Minijocul constă în tăierea cât mai rapidă a legumelor care cad în wok, și evitarea mănușilor de
bucătărie. Legumele sunt gătite pe pilta cu dublă ardere. Rezolvarea corectă aduce un maximum
de 7 punguțe.

6.3. Cum te autentifici?
Pentru participarea în tragerea la sorţi şi pentru înregistrarea în clasament utilizatorul trebuie să se
înregistreze, opţiune posibilă în timpul jocului, prin una dintre următoarele modalități.
a)








Înregistrarea se face completând următorul formular cu câmpuri obligatorii:
Numele din actul de identitate
Prenumele din actul de identitate
Oraşul de reşedinţa
Adresa de e-mail
Telefon - mobil sau fix (minim, maxim: 10 caractere);
Parolă
Repetare parolă

Utilizatorul trebuie să finalizeze operaţiunea prin apăsarea butonului "Înregistrare", apoi să acceseze
linkul pentru validarea contului pe care îl va primi pe adresa de email introdusă în formularul de Creare
cont.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitor la completarea eronată a câmpurilor din
formularul de creare cont, având drept consecinţă imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa
de email sau a contactării telefonice a participantului în eventualitatea în care va fi desemnat câştigător.
După validarea contului creat, la o nouă accesare a site-ului www.electronomic.ro , un utilizator va putea
să se logheze utilizând adresa de e-mail şi parola, completate în pagina "Autentificare".
b) Să se autentifice cu contul de Facebook, prin funcţionalitatea Facebook Login. Această
funcţionalitate este disponibilă numai pentru utilizatorii care au un cont valid pe Facebook.com şi
care îşi dau permisiunea pentru sincronizarea contului respectiv cu site-ul www.electronomic.ro
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitor la contul de Facebook al utilizatorului.
Un participant va avea dreptul să participe în Concurs de pe un singur cont pe toată durata campaniei. În
cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparţinând aceluiaşi participant, acesta îşi
rezervă dreptul de a anula atât conturile, cât şi participările acestuia înregistrate în concurs de pe conturile
create ulterior.
Data limită de înscriere în concurs prin finalizarea jocului îndeplinind cele 3 obiective este ultima zi a
concursului, respectiv 31 iulie 2012, ora 24:00:00.
6.4 Modul de realizare a clasamentului din joc
Orice participant în Concurs care a finalizat jocul îndeplinind cele 3 obiective obţine un scor în joc în
urma căruia se întocmeşte clasamentul din joc.
Clasamentul se afişează pe site în timp real, iar clasamentul final se blochează la ora 24:00:00 în data de
31 iulie 2012, data încheierii Concursului.
Orice încercare de fraudare/viciere a rezultatului clasamentului, directă ori indirectă, va conduce la
descalificarea sau, după caz, interzicerea participării la Concurs, pe întreaga perioadă rămasă până la
încheierea Concursului.
În secţiunea Clasament vor fi afişate rezultatele în joc ale participanţilor care respectă regulile acestui
regulament şi au fost acceptaţi în concurs, cu toate elementele pe care le conţin, la care se adaugă numele
şi prenumele utilizatorului și scorul din joc.
Art. 7. Condiţii de validare a participanților
Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- Participanţii să completeze câmpurile obligatorii cu date valide, corespunzătoare cerinţelor din
prezentul regulament, ce pot fi confirmate în cazul unui câştig;

- Participanţii să respecte condiţiile de participare la concurs de la art. 3;
- Un participant să fie înscris în concurs cu un cont unic;
- Să finalizeze jocul îndeplinind cele 3 obiective.
7.1. Condiţii de validare a câştigatorilor
Câştigătorii concursului vor fi validaţi dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- Îndeplinesc condiţiile de participare de la art. 3 si 6.1;
- Câştigătorul premiului cel mare va fi contactat telefonic pentru validare şi stabilirea modalităţii de
intrare în posesia premiului, in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.
- Câştigătorii premiilor secundare vor fi contactaţi telefonic sau prin e-mail pentru validare şi stabilirea
modalităţii de intrare în posesia premiului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la afişarea
clasamentului.
7.2. Condiţii de invalidare a câştigatorilor
Câştigătorii concursului vor fi invalidaţi în oricare dintre urmatoarele condiţii:
- Dacă au încercat să fraudeze concursul; decizia va fi luată cu ajutorul analizei efectuate de persoane
specializate în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor din cadrul Organizatorului sau Agenţiei;
-Dacă încalcă prezentul Regulament;
- Dacă formularul de înregistrare de pe site conţine informaţii false ori vădit eronate;
- Dacă există 2 câştigători care fac parte din aceeaşi gospodărie (cu aceeaşi adresă din actul de identitate,
conform înscrierii în concurs), va fi invalidat câştigătorul aparţinând aceleiaşi gospodării care şi-a creat
cont ultimul dintre cei doi;
- În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactati telefonic până cel tarziu la data de 10 august 2012 pentru
validare, în vederea confirmării datelor de înscriere în concurs sau Organizatorul identifică neconcordanţe
între datele completate în formularul de înscriere şi creare cont şi datele declarate telefonic.
În oricare dintre situațiile prezentate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida respectivul câştigător,
în cazul marelui premiu următorul câștigător fiind prima rezervă desemnata.
Premiile nu se vor mai acorda şi vor ramane în posesia Organizatorului în condiţiile în care nici rezerva
nu îndeplineşte condiţiile de validare. Un utilizator poate câştiga maximum 1 premiu pe durata întregului
concurs. Din dorinţa de a nu prejudicia nicio persoana care doreşte să participe la Concurs, Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a putea efectua verificări în ceea ce priveşte corecta participare la Concurs pe toată
perioada desfăşurării acestuia. În cazul în care se dovedește ca o persoană a încercat să fraudeze
Concursul, va fi automat descalificată pentru toată perioada rămasă până la încheierea Concursului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide asupra acţiunilor/operaţiunilor participanţilor, ce au caracter
fraudulos în cadrul concursului. Decizia va fi luată cu ajutorul analizei efectuate de persoanele
specializate în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor din cadrul organizatorului sau/şi agenţiei.
Art. 8. Taxe şi impozite
Organizatorul se obliga să reţina şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile
obţinute de câtre câştigători în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin

legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
Art. 9. Angajamente
Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promoţie implică acceptul
câştigătorilor ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de
către organizatori, în diverse materiale audiovideo şi tipărituri, nefiind necesar acordul expres
suplimentar al persoanei vizate.
Art. 10. Întreruperea Concursului
Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după
anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 11. Limitarea răspunderii
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:















Înscrierile care nu conţin toate câmpurile obligatorii sau nu permit confirmarea identităţii
participantului;
Înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de
validitate de la Art. 6;
Întârzieri de curierat
Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală
asupra textelor, fişierelor sau asupra unor elemente din mesajele înscrise în Concurs;
Erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a participanţilor în timpul cât acestia sunt pe
site-ul www.electronomic.ro
Erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului (pană de curent,
atacuri DDOS)
Pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau
alte defecţiuni ale altor mecanisme decat alte site-ului, implicate în procesul de reamintire a parolei şi
userului
Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către
participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).
Orice alte costuri ale câştigătorilor în legătură cu intrarea în posesia premiilor, altele decât cele
menţionate în cadrul Art. 5
Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minimă 7, Google Chrome, Mozilla vers. Minimă
3, Opera 9, oricare dintre aceste browsere trebuie sa aiba Adobe Flash10), Sistem de operare minim
Windows 2000. Site-ul www.electronomic.ro. nu este optimizat pentru telefonul mobil.
Imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului



Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat ulterioare semnarii procesului verbal de predareprimire nu vor fi luate în calcul de Organizator.
Art. 12. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acest concurs, mai exact prin completarea formularului on-line de pe pagina de web a
Organizatorulului, se prezumă luarea la cunoştinţa a regulamentului şi consimţământul participantului
pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Concursului, în conformitate cu
legea 677/2001. S.C. ARCTIC S.A. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 15155 la
Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi a operatorului său de
Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Tuturor participanţilor la
campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de
intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente si de plângere către autoritatea de
supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând
persoanelor vizate au următorul conţinut:
1. Dreptul de acces la date:
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare
pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la
cererea scrisă, semnată şi datată de catre solicitant, trimisă pe adresa Organizatorului, România,
Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 3, etaj 4, o dată pe an, în mod
gratuit, organizatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a
acestora.
2. Dreptul de intervenţie asupra datelor:
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz,
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în
special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror
prelucrare nu este conformă legii; (iii) realizarea notificarii către terţele persoane cărora le-au fost
dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se
dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi
lezat. Astfel, operatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele
date a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.
3. Dreptul de opoziţie:
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment. în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca
datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ,
sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:
- pentru toţi participanţii la concurs: nume şi prenume din actul de identitate, varsta, adresa e-mail,
localitatea în care domiciliază, telefon mobil sau fix; acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute
de lege;

- pentru câştigători: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix,
localitatea în care domiciliează, adresa. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor
caştigatorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor Campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte
statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a
organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (postă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare
permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfaşurate în viitor de către Organizator. Organizatorul se
obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi. Prin înscrierea la
aceasta Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial
şi sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de reşedinţă să fie făcute publice şi
folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei
respective, adresată organizatorului, Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect
3, etaj 4 o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va
înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Arctic S.A. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau
transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.
677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Arctic SA este înregistrată la ANSPDCP
cu numărul de notificare 15155.
Art. 13. Forţă majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut,
controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voinţa sa şi a cărui apariţie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini
obligaţiile asumate prin Regulament.
Art. 14. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabila,
iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoresti române
competente din municipiul Bucureşti. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot
trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@arctic.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de
la data anunţării publice a câştigătorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în
considerare nicio reclamaţie.
Art. 15. Alte Clauze
Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea
la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial
al Concursului. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a
respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda
oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despagubiri sau plăţi. Organizatorul îşi
rezerva dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificari site-ului în respectul acestui regulament fără
să anunţe participanţii la concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele
prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de
tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile

acestei campanii promoţionale. In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă prezentul Regulament se autentifică în 4 (patru) exemplare.

