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ULAMI'NTUL CAMPANIEI PIìOMOTIONALIT CU PIìEMII
"Totttboln G ro uptrrto Att imesÍ 20 I 6"

Art. I - Organizatorul
1.1. Organìzatorul campaniei promotionale cu premii "Tombola Grouparna Anirnest 2016"
(denumita in continuare ,,Promotia") este GIìOUPAMA ASIGURARI S.4., cu sediul in
Bucuresti, Sti'. Mihai Eminescu, nr. 45, Sector l, inregistratala Oficiul Registrului Cornertului
sub nr. J 401285712010, C.U.l. 6291812, societate autorizatä de Autoritatea de Supraveghere
Financiará, înscrisä în Registrul asigurátorilor çi reasigurátorilor sub nr. RA - 00912003, Cod LEI
549300EO4TPESE4LEE73, avand contul IBAN:RO79 RNCB 0082 0005 3754 0001, deschis la
B.C.R. - Sucursala Unirii, reprezentata legal de Dl. Francois COSTE in calitate de Director
General çi denumitá in continuare Organizatorul
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (,,Regulamentul")
care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea prezentului Regulament çi
acordul Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,
conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art.2 - Durata si locul de desfasura're a Promotiei
2.1. Promofia este organizatá, çi desfãçuratä offline, dar promovata online prin intermediul paginii
de Facebook a Groupama Asigurari, https : //www. facebook. com/GroupamaRo
2.2. Promotia se va desfasura in cadrul evenimentului Festivalul Internalíonal al Filmului de
Animalíe Anim'est 2016 (Bncureçti 7-16 octombrie 2016), edilia a XI-a, ce va avea loc la Pro
Cinema,in Bucuresti, pe durata zilelor : 07 octombrie 2016 , intre orele 16.00 - 22.00, 08
0ctombrie 2016 intre orele 16.00-22.00 si la Cinema Eforie pe 14 octombrie 2016 in intervalul
orar 18.00-22.00

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul ohcial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea link-ului lyWW*gf_qgp¿ma.fq_,
spre care se va face directionarea de pe pagina Facebook a Groupama Asigurari,
https ://www. facebook. com/GroupamaRo
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata, in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare sau cu rol informativ. Informatiile
pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice (,,Participantii") cu
domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot parlicipa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii GROUPAMA ASIGURARI S.A.;
- angajatii oricaror companii implicate in rcalizarea oricaror activitati legate de orgarizarea

si desfasurarea Promotiei ;

- luclele angajatilor mentionati mai sus (respectiv co1'rii/parinti, frati/suloli. sot/sotie).

Art.5 - Ì:'cmiilc Promotiei
5.1. llt t¿ttllL¡l lìl'omotiei vol fi ¿ruurdate, ptitt tlagetc i¿r suiti.3 ¡.rrcrnii, r.:uustirrrtl irtr'-o culecLic de
DVD cu rurj;ra1ii clupa cunr Lrn.rìcírza: Pachet l)aruicstc nrngia Disney - l0 i)\¡l) in rraloare de
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99 .90 IìON. Pachct Clopotica I - 5 DVD in valoarc de 139,99 RON si Pachct l)i
Collcction (r DVD-uli in valoare cle 89,90 RON. o:
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5.2. Valoalca lotala bl'uta a premiilor acorclate in cadrr,rl prorroliei este de 329,70Iì.ON cu
inclus.

Art. 6 - Mecanismul desfasurarii Promotici
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Prornotie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa
a urmatoaLelor conditii:

- participantii trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute la art. 4 din prezentul
Regularnent;

- participantii se vor inscrie la Promotie exclusiv prin completarea talonului de participare;
- inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la art. 2.2 din prezentul

Regulament.

6.2.Modalitatile de inscriere in Promotie
Participantii se pot inscrie in Promotie in zilele de 07 octombrie 2016 , intre orele 16.00 - 22.00,
08 octombrie 2016 intre orele 16.00-22.30 si L4 octombrie 2016 in intervalul orar 18.00-
22.00

' Participantii vor completa talonul de participare emis de Groupama Asigurari cu
informatiile privind urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, adresa de
e-mail

. Taloanele astfel completate vor fi introduse in urma special amenajata la standul
Groupama Asigurari din cadrul evenimentului Festívalul Internalíonal al Fílmului de
Animølie Aním'est 2016. Participantii inscrisi astfel in Promotie vor participa la o
tombola in care vor fi acordate prin extragere, in mod aleator, cele 3 premii prevazute la
art. 5 din prezentul regulament.

6.3. Desemnarea castigatorilor
Extragerea celor 3 taloane pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul
Promotiei va avea loc dupa evenimentul "Festivalul Internølional al Filmului de Animalie
Anim'est 2016', punø la data de 27 octombríe 2016, in prezenta comisiei formata din 4 angajati,
in sediul central Groupama Asigurari din strada Mihai Eminescu, nr.45.
6.4. Pentru fiecare premiu extras se va desemna si cate I rezerva.
6.5. Anuntarea si validarea castigatorilor
Pentru ca un Participant la Promotie al carui talon a fost extras din urna sa fie validat drept
castigator al unuia din cele 3 premii acordate, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor de
participare pr ev azute de prezentul Regulament.
Organizatorul va face publice numele castigatorilor si premiile acordate pe pagina de Facebook a

Groupama Asigurari.
Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant Groupama Asigurari, la oricare din datele de
contact furnizate inbaza talonului de concurs, in termen de 3 zlle lucratoare de la data extragerii.
6.6. Intrarea in posesia premiilor
Premiile se vor ridica de la sediul Groupama Asigurari in termen de 7 zile calendaristice de la
instiintarea participantilor cu privire la castigarea acestora, in cazul in care castigatorii nu sunt
disponibili in momentul extragerii premiilor.
Premiile vor fi predate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care
confine datele de identificare ale câçtigätorului, descrielea premiului primit çi valoarea netä a

acestuia în RON, precum çi sernnãtura de primire a castigatorului. Refuzul de a semna orice
document cc alesta atribuirea efectiva a plemiului catre castir'.ator conduce la pielderea dreptului
castigatorr.rllri clc a intra in posesia proriului.
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7 - 'l'axtr si inr¡rozif c
nizatol'r-rl sc obliga s¿i virczc: it-n¡lozilul claloral ¡lcntnr vcllilurilc coltst¿ltcl in prcrliilc acrl'clatc
gatorilor cu celalcnic rorrana ir-l confònritatc cu art.ll0 clin l,cgctt22712015 privind Clodul

al, cu lroclilicarilc sì con,plelarjle ulterioare. orice alte obligalii cìc oricc nalLlra, in legalur"a cu
¿rcc'slea. lìind in sarcina exclusiva a casligalolilor

Art. 8 - Prclucrarca datelor pcrsonalc
8.I. Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu
prevederile prezenlului Regulament si sunt de acord ca datele lor pcrsonale sa intre in baza de
date a GROUPAMA ASIGURARI S.4., sa fìe plelucrale si utilizate de acesta in scopuri precum:
înmânarea premiilol câçtigátorilor, înregistrarea çi validarea câçtigátorilor Campaniei
pronoJionale, realizarea de rapoafte statistice cu privire la consumatori, activitati de rnarketing
direct.
8.2. Prin înscrierea la aceastã Campanie pron-rofionalá, participanlii sunt de acord cu prevederile
prezenfului Regulament Oficial çi sunt de acord ca, în cazul în care vor câçtiga, numele çi
fotografia de prohl sá lie ñcute publice çi folosite în scopuri publicitare, ñrä alte obligaJii sau
plá1i.

8.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 12001privind protectia datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata Plomotiei si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la
Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
8.4. Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date pentru castigatori: nume,
prenume, fotografia castigatorului, adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail.
8.5. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 67712001privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a
acestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoanavizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca
datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o
vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice perso ana vizata are dreptul de a
obtine de la Organizator,la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectifrcarea, actualizarea,
blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a
datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a
caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora
le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o
asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat
fata de interesul legitim care ar putea ftlezat.

- dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe
prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte
personale);

-dreptuldea-s.q__a,d@inlegaturacuoIiçeincalcareadrepturilor
Participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

S.6.Olganizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 67712001privind
plotectia datelor personale slocate atat pe durata deslasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii
acesle ia, pe o durata nelimitata de timp.
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Arf . 9 - Incctarca / Intrcrupcrca ì)romotici. Forta rua.jorir
9.1. Pronritlia poale inccla inaiule clc inrplinirea pcrioacici prcvazule in cazul prodLrcerii un
er¡cninrent ce constituie Iòrta nrajora. inclusiv in c¿rzul inrposìbilitalii Organizatorulr-ri, clin molivc
independcnte de voinla sa, c1c a asigura dcsJàsurarea in bune conditii a Promotiei
9.2.Forla majora inseamna oticc eveniment care nu pcate 1ì prevazut, controlat sau renrediat de
calre Organizalor, inclusiv imposibilitalea Organizalorului din motive inde¡rendente de vointa sa

si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in in'rposibilitatea de a-si indeplini obligaliile asunale
prin Regulament.

Art. l0 - Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizafor si Parlicipanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Groupama
Asigurari in termen de maxim l0 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa
expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 11 - Alte Clauze
11.1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
1I.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
or ganizarca si desfasurarea Promotiei.

Procesat si autentificat de Societste Profesìonalã 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

PÃUN OANA-MARIA

S.S
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Licenta cìe func! iona rc nr. 7 34 I 17 03 104.08.20 I 3, Cl F IìO3 I 350588
Municipiul Bucurcç1i, Str. Avram lancu, nr.7 Ã, sector 2

Mobil: 0728.277.662, Fax: 0378. I 0.26.67
EmaiI: nica.oana@)¡mail.conl, nica.oana.l¡np@gmail.conr
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INCIIE.IA,RE DE AUTBNTIFICARE NR. 1866
Anul 2016r luna Octombrie, ziua 05

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Buculeçti, Strada Avram lancu, nr. 7 A, sector 2, s-a prezeîtat:

PÃUN OANA - MARIA, cetálean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Strada
Olteniei, nr. 30, sector 1, identificatä cu CI seria RX nr. 78069I eliberatá de SPCEP Sector I la
data de 10.09.2015 çi valabilä pânä la data de 02.09.2025, avãnd 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 comelului J401829512000, CUI
RO13351917, inbazaprocurii autentificate sub nr.2684 din data de 03.12.2015 de notar public
Nica Oana Raluca.

care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a în(eles con{inutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voinfa sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art.12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitä1ii notariale nr.3611995,
republicatä, cu modificärile ulterioare,

SE DECLANÃ ¡.UTNNTIC PRE,ZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN00788912016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALUCA

S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (pøtru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
publíc, østãzi, data autentíJicãrií øctuluí, ørc øceeaçí forlã probantã ca origìnalul çí constítuíe
títlu executoriu în condílíile legíì.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
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