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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
GROUPAMA TB PREMIAZA LA IINTOI,D ..

SECTII]NEA 1. OR G TORUL SI REGI]I,AMENTIII, OF'ICI AL CONCURSULUI
Concursul ,,Groupama te premiazala Untold - Tree of Love- copacul care iti indeplineste dorintele,,,
(denumit in cele ce urmeaza,,Concurs") este organizat de Groupama Asigurari S.A. (denumitáînprezenta
,,Organizatorul"), cu sediul în Bucuregti, Strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, cod poçtal 010513,
înmatriculatä la Registrul Come(ului sub numärul J401285712010, având C.U.l 6291812, autorizata de
Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior:Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) sub nr. RA-
009110.04.2003, reprezentata legal prin dl. Francois COSTE in calitate de Director General.
Concursul se deruleazá prin intermediul AS Travel S.R.L. în calitate de împuternicit al Organizatorului.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al
Concursului (denumit in continuare "Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.Regulamentul
Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisare pe pagina de
web a Organizatorului, respectiv: www.goupama.ro, fiind disponibil oricarui participant, in perioada 4
august, ora l2:00 - 7 august, ora24:00.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca aceste modifïcari sa
intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de web sus
mentionata.

SECTIIINEA 2. AR GEOGRAF'ICA DE, DESF'ASIIRAR A CONCURSULUI
Concursul este organizatpe teritoriul Romaniei, in cadrul Festivalului UNTOLD desfasurat in perioada 03 -
07 august 2016 in Cluj Napoca, in cadrul unei zone de activare din zona Casino a orasului.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va avea loc in perioadele 4 august, ora 12:00 - 7 august, ora24 :00.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura a determina
participantii la Concurs sa considere continuarea Concursului dupa datele sus mentionate, cu exceptia cazului
in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la
cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea I de mai sus.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa doar cetatenii romani, cu varsta peste l8 ani (impliniti pana la data inceperii
prezentului Concurs), care au domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a
Concursului si pe perioada de revendicare a premiului castigat.La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii
societatilor Groupama Asigurari S.4., si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune,
daca este cazul, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, solsotie, frate/sora).

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost
fraudat (participantii care s-au inscris in Concurs sunt firme/organizatülbranduri), Organizatorul isi rezeÍya
dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor si / sau sa restrictioneze
participarea la Concurs panala incheierea acestuia.
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SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
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Pentru a putea participa la prezentul Concurs desfasurat in zona Casino din Cluj Napoca, in perioadE r.rQCret
mentionata, participantii vor trebui sa indeplineasca urrnatoarele conditii: \3. ,.e-t

1. Sa fie prezenti personal si sa participe la evenimentul UNTOLD desfasurat in locatia si la datele suF
mentionate.
2. Sa aiba varsta de I 8 ani impliniti la data participarii la Concurs.
3. Sa completeze comp let si corect formularul de inscriere. ce contine urmatoarele campuri oblieatorii

o Nume;
o Prenume;
o Adresa e-mail valida;
. Telefon mobil, la care poate fi contactat in cazul in care este desemnat castigator in urma tragerii la sorti.

In situatia in care un participant nu completeaza toate datele obligatorii de mai sus, nu va putea intra la tragera
la sorti de la finalul Concursului.
4. Sa isi aleaga un caftonas din cele 3 categorii existente : familie, sanatate, calatorie aferente celor 3

categorii de produse de asigurare. Fiecare categorie va avea 7 refrene, iar festivalierii isi vor alege un caftonas
din cele 3 categorii, cu cate un refren preferat.

5. Sa bifeze pe formularul de inscriere ca este de acord cu ,,Regulamentul Concursului"

Prin inscrierea in Concurs Participantii isi asuma raspundenea ca datele corespunzatoare formularului
completat, le apartin in totalitate. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date
incorecte sau unor date care apartin altor persoane.

6. Sa introduca formularul de inscriere completat corespunzator intr-una din sticlutele atarnate in portocal,
amplasat de Organizator, in incinta locatiei.

a

Un Participant va fi identificat pe toata perioada de desfasurare a Concursului dupa:

Numarul de telefon inscris in formularul de participare.

sansa.

La finalul perioadei in care are loc Festivalul UNTOLD, Organizatorul va extrage(aleatoriu) din urna, un
formular de inscriere si in urma verificarii si validarii acestor formulare va acorda un premiu participantului
validat.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator,rezulta ca procesul de participare a fost
fraudat, Organizatorul isi rezela dreptul de a retrage castigatorului premiul obtinut carezultat al activitatii lui
si sa apeleze la rezerve, in ordinea extragerii lor.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CADRUL CONCURSULUI
In cadrul acestui Concurs se va acorda, prin tragere la sorti, un city break pentru 2 persoane in ultimul
weekend din luna septembrie, constand in :

City Break Amsterdam 23 Sep - 25 Sep 2016,2 nopti
Pachetul include:

,/ Cazare 2 nopti in hotel de 4* - localizat in zona centrala a orasului
'/ Mic dejun pentru doua persoane
./ Zbor direct cursa de linie - orar informativ maijos
{' 'laxe aeroport
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oana, bagaj de mana - 8 kg /persoana

. 23SEP BUCHAREST OTP - AMSTERDAM AMS RO 361 09:00 1l:00
o 25SEP AMSTERDAM AMS - BUCHAREST OTP RO 364 19:15 23:00

Castigatorul nu poate cere modificarea naturii, cantitatii, conditiilor si modului de acordare al premiilor
Valoarea totala comerciala estinufa bruta a premiilor este de 4572.5ORon (include TVA).

SECTIUNEAT, METODOLOGIA DE ACORDARE SI LIVRARE A PREMIILOR
7.1. Metodologia de acordare a premiilorPremiul constand in voucher de calatorie pentru 2 persoane emis
de AS Travel SRL se va acorda direct de Organizator, participantului. Participantul are obligatia de a semna
de primirea prerniului pe formularul prezentat de Organizator.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate formularele de inscriere incluse in urna de catre participanti si

care sunt completate in mod corespunzator de catre acestia. Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu o
singura sansa.

7.2.Yalidarea castigatorilor:Ulterior extragerii din urna aferenta concursului, castigatorul va fi contactat de

indata pe numarul de telefon mobil inscris in formularul de participare,in vederea prezentarii la Organizator
pentru ridicarea premiului.
Castigatorii vor fi contactatil apelati de cel mult patru ori, la interval de l0-15 minute, in data de 17 August,
intre orele 12:00 - l6:00, pentru asercaliza urmatoarele: identifìcare, validare, comunicarea modalitatii de

primire a premiului.

In situatia in care la momentul validarii telefonice castigatorii declara ca nu accepta premiul sau nu pot fi
contactati conform celor mentionate mai sus, acestiavor fi decazuti din drepturi, urmand a se apela larezewe
in ordinea desemnarii lor.
7.3. Acordarea premiilor:Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un reprezentant al Groupama
Asigurari S.A. pentru a li se comunica care este modalitatea de primire a premiului castigat. Premiile se

acorda in termen de 3(trei) zile de la data validarii telefonice, si participantii vor trebui sa semneze actele
necesare privind primirea premiului.
Deci, Castigatorii vor completa un proces verbal de predare-primire a premiului. Acesta va fi inmanat
reprezentantului Organizatorului si va fi folosit ca dovada de livrare a premiului.
Persoanele care nu indeplinesc conditiile impuse de Regulament, nu au dreptul sa participe la acest Concurs si
nu vor intra in posesia premiului.Alte detalii:Castigatorii vor primi doar premiile expres prevazute in
prezentul Regulament Oficial. Castigatorul nu poate cere modificarea naturii, cantitatii, conditiilor si modului
de acordare apremiului. In situatia in care castigatorulrefuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu
nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un participant sa poata participa la acest Concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:

A. Cerinte cu privire la consumator:
Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunil e 2,3, 4, 5, 6,7 .2 ale prezentului Regulament Oficial;

B. Elementele de identificare ale castisatorului sunt
In fazaparticiparii: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon mobil, valabil in retelele de telefonie mobila la
care sa poata fi contactati pe toata durata Concursului.
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ln faza validarii telefonice: castigatorul va comunica operatorului datele personale pentru validare.
personale necesare validariitelefonice sunt: nume si prenume, nulrar de lelefon alternativ.

ìn l'aza acordarii premiului mic: buletin/carte de identitate (in original);

Va fi invalidat castigatorul in urmatoarele cazuri:- Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui
Regulament;- Castigatorul nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;- Castigatorul nu poate
fi contactat pentru valida¡ea telefonica conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;
Castigatorul nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si

varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum l8 ani irnpliniti
la data inceperii Concursului; - Au participat cu numele altei persoane;

Validarea castigatorului se face conform sectiunii 7 .l si 7 .2. din prezentul regulament.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, daca este cazul, nu isi
asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de
ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet. Prin inscrierea la acest
Concurs, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Concursului, precum si toate deciziile
Iuate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului
Concurs.Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre
participanti.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar
ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Concursului.
Organizatorul Concursului si societatile comerciale implicate, daca este cazul, in organizarea acestuia nu isi
asuma raspunderea pentru:- Situatii in care datele personale completate in e-mail contin erori, sunt incomplete
si / sau apartin altei persoane.
Organizatorul este responsabil pentru efectuarea refinerii si plä1ii impozitului aferent conform specifica]iilor
aliniatului urmätor:

Impozite çi taxe: Conform art. 78 alin. (2) din Codul Fiscal (Legea Nr. 571 I 2003, cu modificarile çi
completärile ulterioare, în vigoare la data întocmirii prezentului Regulament Oficial), veniturile din alte surse
acordate sub formä de bani çi/sau în naturá se impun, prin re{inerea la sursá la momentul plátii veniturilor de
cätre plátitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de l6Yo asupra venitului brut.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu
caracter personal in conformitate cu Legeanr.67712001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire
la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de
plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 67712001, principalele drepturi mai sus
mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut: Dreptul de acces la date: Orice persoana
vizata are dreptul cle a obtine cle la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si
datata a persoanei respective, adresata la Strada Mihai Eminescu, nr.45, sector 1, cod poçtal 010513, o data
pe an, in mod gratuit, compania Groupama Asigurari S.A. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau
va inceta orice prelucÍare a acestora. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoanavizata are dreptul
de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit:- dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;- dupa
caz, transformarea in clale anonime a datelor a cìaror prelucrare nu este c,onforma legä;tealizarea notificarii
catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conl'onr pct. (i) sau
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(ii), daca aceasta notilÌcare nu se dovedesle irnposibila sau nu presupune un efoÍ disproportional fala de
interesul legitim care ar puIeafi lezaf.

Dreptul de opozitie: Persoana vizala are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio
justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al
unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentat"td alin.2 al art.l5 din legea
67712001).Scopul constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor, inregistrarea castigatorilor Concursului,
realizarca de rapoarte statistice, informarea castigatorilor prin diverse mijloace de comunicare (posta,
e-mai1, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni desl'asurate in viitor
de catre Organizator.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
OrganizaÍ.orul va respecta dispozitiile aft.12 din Legea nr 50612004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii
prin e-mail si alte mijloace electronice.
Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si
cu prelucrarea datelor cu caracter personal si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, prenumele
si premiul castigat sa fie folosite in scopuripublicitare,fara alte obligatii sau plati.
De asemenea, Groupama Asigurari S.A. va rectifica,actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime
pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr.67712001. Prelucrarea datelor cu
caracter personal de catre Groupama Asigurari S.A. este inregistrata la ANSPDCP cu numarul de notificare
10152.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezentul Concurs poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

SECTIUNEA 12. LITIGII
ln cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibilarezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in
litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla
Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul Concurs se primesc in scris, la adresa
Bucuresti, Strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector l, cod poçtal 0105 l3 de catre Organizator pana la data de 09
august 2013 (inclusiv). Prezentul Regulament a fost redactat, astazi, data de 01.08.2016, in 3 exemplare.

Procesat si autentificat de Socíetale Profesíonalã NotarÍalã VERITAS, astazi data autentificarii, intr-
un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 þatru) duplicate, din care unul va ramâne în
arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párlilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

_prln
PAUN

reprezentant
OANA-MARIA
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Notar ¡tublic NICA OANA RALUCA
S o c i el u t e P r o.fes i o n a I ri N o I a r ì al ã " VE R I TA S "
Licenfa de funcfionare nr. 73411703/04.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 74, sector 2

Mobil : 07 28.27 7.662, Fax: 0378.1 0.26.67
Ema il : nþa=qan4@V4êf]=çe!0, nica.oana.bnp@smai l.com

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1476
Anul 2016r luna August, ziua 02

În fatra mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avram Iancu, nr. 7 A, sector 2, s-a prezentat:

PAUN OANA - MARIA, cetáfean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada Olteniei,
nr. 30, sector I, identificatá cu CI seria RX nr. 780691 eliberatä de SPCEP Sector l ladata de 10.09.2015

çi valabilá pàná la data de 02.09.2025, având CNP 2840902410079 în calitate de reprezentant al S.C.
Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3 sectiunea A, sector l,
având nr. de ordine la registrul comefului J401829512000, CUI RO13351917, in baza procurii autentifrcate
sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupä ce a citit, a declarat cä i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voinfa sa, a

consimfit la autentifÏcarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art. 12lit. b) din Legeanotarilor publici çi a activitãfii notariale nr.3611995, republicatá,
cu modifi cärile ulterioare,

SE DECLANÃ ¡.UTBNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0753612016

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar public,
astãzí, data autentijicãrií
în condítíìle legíí.

acluluí, are aceeøÇíforlã probøntã cø çi conslítuíe litlu executorÍu

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

t{l A
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Act aditional Nr. I la
Regulamentul concursului

,,GROUPAMA TE PREMIAZA LA UNTOLD "

Subscrisa Groupama Asigurari S.A. (denumita in prezenta,,Organizaforul"), cu sediul in
Bucuresti, Strada Mihai Eminescu, ru. 45, sector 1, cod postal 010513, inmatriculata la Registrul
Comerlului sub numarul J401285712010, avand C.U.l 6291812, in temeiul articolului 1 al
regulamentului autentificat cu numarul 1476 din data de 02.08.2016 de notar pubic Nica Oana
Raluca a decis modificarea documentului astfel:

I. Se modifica SECTIUNEA 1. denumita ,,ORGANIZATORUL SI
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI" astfel:

Concursul ,rGroupama te premiaza la Untold - Tree of Love - copacul care iti
indeplineste dorintele tt, (denumit in cele ce ùÍmeaza,,Concurs") este organizat de Groupama
Asigurari S.A. (denumita in prezenla ,,Organizatorul"), cu sediul in Bucuresti, Strada Mihai
Eminescu, nr.45, sector 1, cod postal 010513, inmatriculata la Registrul Comerfului sub numarul
J401285112010, avand C.U.I 6291812, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara
( erior:Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) sub nr. RA-009110.04.2003, reprezentata
legal prin dl. Francois COSTE in calitate de Director General.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului
Oficial al Concursului (denumit in continuare "Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate
mai jos.Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania prin afisare pe pagina de web a Organizatorului, respectiv: www.qroupama.ro, fiind
disponibil oricarui participant, in perioada 4 august, ora 12:00 - 7 august, oru24:00.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentarc a acestor modificari pe
pagina de web sus mentionata.

il. Se modifïca SECTIUNEA 2. denumita ,,ARIA GEOGRAFICA DE
DESFASURARE A CONCURSULUI", astfel:

Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in cadrul Festivalului UNTOLD
desfasurat in perioada 04 - 07 august 2016 in Cluj Napoca, in cadrul unei zone de activare din
zona Casino a orasului.

III. Se modifica SECTIUNEA 5.
astfel:

denumita MECANISMIIL CONCIIRSIILfII,

Pentru a putea participa la prezentul Concurs desfasurat in zona Casino din Cluj Napoca,
in perioada sus mentionata, participantii vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa fie prezenti personal si sa participe la evenimentul UNTOLD desfasurat in locatia si la
datele sus mentionate.
2. Sa ajba varsta de 18 ani impliniti la data participarii la Concurs.
3. S¿r completeze compl contine urmatoarele campuri

1.

oblieatolii
a Nume;

et si corect formularul clc inscriere^ ce



.l.. PrellLìllte;
. Adresa e-mail valicla;
o Telefon mobil, la care poate fì con1ac1a1 tn cazul in care este desemnal casti

in urma tragerii la sorti.
In situatia in care un participanl nu conrpleteaza toate datele obligalorii de mai sus, nu va

fI

putea ,11q - S

intra la lragera la sorti de la finalul ConcursuÌui.
4. Sa isi aleaga un cartonas din cele 3 categorii existente : familie, sanatate, calatorie aferente
celor'3 categorii de produse de asigurare. Fiecare categorie va avea 3 refrene, iar festivalierii isi
vor alege un cartonas din cele 3 categorii, cu cate un refren preferat.

5. Prin inscrierea in Concurs Participantii isi asuma raspunderea ca datele corespunzatoare
formularului completat, le apartin in totalitate. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea
pentru inscrierea unor date incorecte sau unor date care apartin altor persoane.

6. Sa introduca formularul de inscriere completat corespunzator intr-una din sticlutele atarnate in
portocal, amplasat de Organizator, in incinta locatiei.

Un Participant va fi identihcat pe toata perioada de desfasurare a Concursului dupa:
o Numarul de telefon inscris in formularul de parlicipare.

Un Particioant se ooate inscrie o sinsura data in Concurs. in acest fel intrand in tragerea
la sorti cu o singura sansa.

In termen de 7 zile lucratoare de la incheirea campaniei si a Festivalului UNTOLD,
Organizatorul va extrage(aleatoriu) din urna, un formular de inscriere si in urma verificarii si
validarii acestor formulare va acorda un premiu participantului validat.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Otganizatot, rezulta ca procesul
de participare a fost fraudat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage castigatorului premiul
obtinut carezultat al activitatii lui si sa apeleze larezerve, in ordinea extragerii lor.

IV Se modifica in SECTIUNEA 7 denumita ,,METODOLOGIA DE ACORDARE
SI LIVRARE A PREMIILOR", alin. 7.3, astfel:

7.3. Acordarea premiilor: Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un
reprezentant al Groupama Asigurari S.A. pentru a li se comunica care este modalitatea de
primire a premiului castigat. Premiile se acorda in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data
validarii telefonice, si participantii vor trebui sa semneze actele necesare privind primirea
premiului.

V Se modifica in SECTIUNEA 9 denumita,,RASPUNDERE", astfel:

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs,
daca este cazul, nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitateaparticiparii la Concurs datorita
unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie
mobila sau internet. Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte
Regulamentul Oficial al Concursului, precum si toate deciziile luate de Organizator si
colaboratorii sai in toate aspectele lcgate de implementarea prezentului Concurs.Organizatorul
nu isi asuma laspunderea pentru validitatea datelor personale lurnizate de catre participanti.
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ganizatorul nu are nicio obligalie de a intretine corespondenla cu solicitantii uuor re\/eltdicari
apar uherior tcrnrenelor stabilite in prezentul Regr"rlarnent Oficial sau ulterior incheierii
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ganizatorul Conculsului si societatile comerciale implicate, daca este cazul, in organizarea
stuia nu isi asuma raspunderea pentru:- Situatii in care datele personale completate in e-mail

contin erori, sunt incomplete si / sau apartin altei persoane.
Organizatorul este responsabil pentru efectuarea retinerii si plalii impozitului aferent conform
specifi catiilor aliniatului urmator:

Impozite si taxe:

Conform art. 108, 109, 110 din Codul Fiscal (Legea 22712015, cu modificarile si
completarile ulterioare, in vigoare la data intocmirii prezentului Regulament Oficial), impozitul
pe veniturile din premii obtinute de persoanele ftzice se calculeaza prin retinere la sursa, la
momentul acordarii premiilor de organizator, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net.
Calcularea si plata impozitului aferent oricarui premiu acordat de GROUPAMA ASIGURARI in
cadrul prezentului Regulament catre bugetul de stat sunt in sarcina GROUPAMA ASIGURARI,
orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorilor.

VI Se modifica SECTIUNE A 12. denumita "LITIGII", astfel:

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul
Concuts, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibilarezolvarea litigiilor pe
cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente
romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la
prezentul Concurs se primesc in scris, la adresa Bucuresti, Strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector
1 , cod postal 01 05 1 3 de catre Organizator pana la data de 09 august 201 6 (inclusiv).

Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial raman neschimbate.

Procesat si autentificat de Socíetate Profesíonølã Notaríalã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost
eliberate pärfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

-prin reprezentant
PAUN OANA-MARIA

S.S
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Notor puhlic NICA OANA RALUCA
Soc i eÍule P rofes i o n u I ìi N o|a ri a I ã " VER I TAS "
Licenfa de func{iona re nr.734/77 03/04.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr.7A, sector 2

Mobil: 0'728.277.662, Fax: 0378.1 0.26.67
E¡na il: n ica.oana@y¡nail.corn, nica.oana.bnp@gmail.corr

II\ICHEIBRE DE AUTENTTFICARE NR. 1503
Anul 2016r luna August, ziua 04

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentati

PÃUN OANA - MARIA, cetälean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada
Olteniei, nr. 30, sector 1, identificatá cu CI seria RX nr. 780691eliberatá de SPCEP Sector 1 la
data de 10.09.2015 çi valabilá pânála data de 02.09.2025, având CNP 2840902410079 în calitate
de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-
46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul comeJului J401829512000, CUI
RO 1 3 3 5 l9l7 , in baza procurii autentificate sub nr. 2684 din data de 03 .I2 .201 5 de notar public
Nica Oana Raluca.

care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintä
voinfa sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art.l2lit. b) din Legeanotarilor publici çi a activitá1ii notariale m.3611995,
republicatá, cu modificãrile ulterioare,

SE DECLAN¡. ¿.UTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN07556120I6.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

S.S.

Prezentul duplìcøt s-ø întocmít în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA,
notør public, astãlí, data autentíÍïcãr¡í øctului, øre aceeaÇí forlã probantã ca orígínalul çí
constituie títlu executoríu în condíliíle legií.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALU
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