
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Campanie de promovare a produselor Bonduelle Vapeur – Mama Zice” 

Campanie promotionala adresata consumatorilor 

Perioada campaniei: 09.12.2020 – 13.12.2020  
 
Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

1.1   Organizatorul campaniei ”Bonduelle Vapeur – Mama Zice” (denumita in continuare “Campania”) 
este GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L cu sediul în Bucureşti, Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23996/1992, cod fiscal nr. RO2786908, având cont bancar 
nr. cont RO92 INGB 0001 0082 0422 8910, deschis la ING NV Amsterdam Bucharest Branch, 
reprezentată legal de Mircea Pascu, în calitate de Administrator, si Florina Voevod, in calitate de 
Director Economic (denumita in continuare „Agentia”) pentru și  în numele societății Bonduelle Central 
Europe Kft.,cu sediul in Ungaria,  Nagykoros, nr. 2750, Cegledi ut 25,  inregistrata cu nr. HU10766299, 
cod fiscal 10766299-2-44, avand contul nr. 18131 00007 02026440 00189785 deschis la BNP  Paribas 
Hungary, legal reprezentata prin  dl Ferenc Kisvari - Director. , în calitate de Beneficiar, prin intermediul 
Arbomedia SRL persoana juridica romana cu sediul în Bd. Iuliu Maniu 7, corp A, intr.3, et.3, sect.6, 
Bucuresti, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/7073/2015, având codul de identificare fiscala 
RO34640241 cont nr. RO29 INGB 0000 9999 0514 4105 deschis la ING Bank, reprezentata prin Alin Alecu 
– Administrator, denumită în continuare AGENT, în calitate de Prestator si al blogger-ului Diana Bart, 
prin intermediul S.C. Cosanzene Media S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata, avand sediul 
social in Bd Theodor Pallady Nr. 30C, Bl T2, Apt. 87, camera 3, Sector 3, Bucuresti, inregistrata in Oficiul 
Registrului Comertului – Bucuresti sub nr. J40/6734/2018, C.U.I. 39350192, cont bancar IBAN nr. 
RO38BTRLRONCRT0446696001 deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata prin Ciurica Amelia - 
Administrator / Director General in calitate de Prestator si al blogger-ului Cosanzene.ro, prin intermediul 
PUNCHLINE SHOW SRL, cu sediul in Municipiul Vaslui, str. Cazarmii, bl. 348, sc. C, parter, ap. 3, jud. 
Vaslui, Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul: J3/726/06.03.2019, Codul fiscal (CUI): 
40741240, CONTUL: RO33INGB0000999908870385, deschis la ING Bank, reprezentata prin Sorea 
Cristian Ionut, avand functia de Administrator  in calitate de Prestator si al blogger-ului Aluziva, si S.C. 
STORYLINE MEDIA S.R.L., cu sediul social în B-dul Timișoara, nr. 92, Lot 6, Cladirea C11, Parter, Birou 36 
Sector 6,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/8770/28.07.2020, CUI RO RO 42834494, cont 
bancar nr.  RO78 BACX 0000 0020 3497 2001 RON deschis la UNICREDIT BANK, reprezentată prin Crăciun 
Elisabeta în calitate de Administrator, denumită în continuare în cuprinsul contractului PRESTATOR si al 
blogger-ului Ela Craciun si prin intermediul – Greta Apostol. 
Prin urmare, orice referire in Regulament la „organizator” va fi considerata ca fiind realizata in legatura cu 
Agentia care actioneaza pentru si in numele Bonduelle România.  
 
1.2      Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial al Campaniei 
(denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate 
entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile 
ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 
private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date. Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea, acceptarea si 
respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor 
Regulamentului.  
1.3  Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile in mod gratuit, 
in vederea consultarii de catre persoanele participante pe website-ul Bonduelle Romania 
(https://bonduelle.ro/), in sectiunea NOUTATI, in sectiunea BIO a paginilor influencerilor,  dar si in format 
fizic printr-o solicitare scrisa, datata si semnata, trimisa la adresa Bucureşti, Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 
1.   



1.4  Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele 
sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

1.5  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul 
de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia 
instiintarii prealabile a persoanelor participante cu privire la orice modificare a vreuneia dintre 
prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte 
aditionale ce vor fi comunicate catre public in maniera prezentata la art. 1.3, urmand ca modificarile sa 
produca efecte de la data publicarii lor.  

1.6  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, 
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel 
de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 
 
Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE 

2.1  Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani impliniti pana la data 
inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta stabila pe teritoriul Romaniei si care accepta termenii si 
conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).  
2.2  Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a 
prevederilor prezentului Regulament. 
2.3 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor Bonduelle Central Europe Kft., 
SC ARBOMEDIA SRL, SC COZANZENE MEDIA SRL, PUNCHLINE SHOW, SC Storyline Media SRL, GRETA 
Apostol, GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L sau ai societatilor implicate in organizarea si derularea 
Campaniei, si nici rudele de gradul I si afinii de gradul I ai acestor angajati.  
2.4     Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 
2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, 

precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 2.3.  

2.6  Predarea premiului catre castigator poate fi un eveniment public. In baza acordului castigatorului 
liber exprimat la acel moment, in scris, care insa poate fi revocat ulterior, imaginea, vocea, numele, 
localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite 
pentru a face publica premierea si asocierea cu marca «Bonduelle», insa doar in legatura cu prezenta 
Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile respectivului castigator. Utilizarea de catre 
Organizator a acestor drepturi se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. 
 
Art. 3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
3.1.    Campania va incepe in data de 9 decembrie 2020, ora 00:00:01, ora Romaniei si se va incheia in 
data de 13 decembrie 2020, ora 23:59:59, ora Romaniei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). 

3.2     Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul 
platformei Instagram, accesibila la link-ul www.instagram.com (denumita in continuare 
„Instagram”), mai exact prin intermediul paginii de Instagram a Dianei Bart (denumita in 
continuare „Pagina Dianei Bart”), 
https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en , a paginii de Instagram a Aluzivei (denumita in continuare 
„Pagina Aluzivei”), https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en , a paginii de Instagram a Cosanzene.ro 
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en (denumita in continuare „Pagina Cosanzene.ro”),, a paginii 
de Instagram demancare https://www.instagram.com/demancare/?hl=en (denumita in continuare „Pagina 
demancare”),si a paginii de Instagram a Elei Craciun https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en   
(denumita in continuare „Pagina Elei Craciun”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
 
Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI  
Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a 

urmatoarelor conditii: 

http://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en


4.1.  Participantii  trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Articolului 2 de mai sus. 
4.2     Pentru a se inscrie in cadrul Campaniei, Participantii trebuie sa detina un cont activ de Instagram  

sau sa isi creeze unul si sa urmareasca postarile dedicate Campaniei ce se vor regasi pe pagina de 
Instagram a Dianei Bart, https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en , pagina de Instagram a 
Aluzivei ,https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en , pagina de Instagram a Cosanzene.ro 
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en, pagina de Instagram a demancare 
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en si pagina de Facebook a Elei Craciun 
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en ,  incepand cu data de 9 decembrie 2020, ora 
00:00:01. 

     4.3. Participantii trebuie sa acceseze, in Perioada Campaniei, Pagina de Instagram Instagram a Dianei 
Bart, https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en , pagina de Instagram a Aluzivei 
,https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en , pagina de Instagram a Cosanzene.ro 
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en, pagina de Instagram a demancare 
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en si pagina de Instagram a Elei Craciun 
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en  

                Prezenta campanie promotionala va fi anuntata prin intermediul paginilor de Instagram anterior 
mentionate, mai precis prin intermediul postarii unor materiale de tip foto/video. 

 
 Pentru a se putea inscrie in prezenta Campanie si pentru a se califica in tragerea la sorti organizata 

ulterior finalizarii Campaniei, participantii trebuie sa urmareasca toata activitatea paginii de 
Instagram BONDUELLE Romania https://www.instagram.com/bonduelle.ro/?hl=en, sa raspunda la 
provocarea de concurs lansata pe pagina de Instagram mentionata in cadrul art. 4.2., prin 
intermediul unui comentariu public, de tip text. 
Provocarea de concurs presupune ca fiecare participant sa raspunda la intrebarea Care este semnul 
de apreciere care te motivează în fiecare zi?, in cadrul comentariilor, la postarea de concurs. 
Participantul este singurul raspunzator fata de Organizator, Agentie si orice alte persoane implicate 
in prezenta Campanie pentru orice pretentii, plangeri pe care persoanele indicate de catre 
Participant in cadrul postarii le-ar avea in legatura cu cooptarea/indicarea acestora fara acordul lor. 
NU sunt acceptate si vor fi descalificate inscrierile/mesajele care: 

a) contin imagini ale minorilor;  

b)  au un continut blasfemator, defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, 

sensibil din punct de vedere politic si/ sau cultural, ori care promoveaza violenta, 

misoginismul sau care fac referire la activitati ilegale, ori care promoveaza discriminarea 

pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau varsta, sau care 

incalca drepturile unei terte parti sau legi, sau care pun intr-o lumina nefavorabila 

Organizatorul; 

c) contin inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar 

putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt preluate din 

diverse surse (prezinta sigla/numele unor site-uri/brand-uri sau reprezinta imagini 

oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare, sunt 

incluse in alte publicatii online ce detin drepturile de proprietate intelectuala pentru 

acestea etc.);  

d) prezinta consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, promoveaza ura sau 

comportamente iresponsabile etc.; 

e) nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului 
Regulament. In toate aceste cazuri, textele/ imaginile/videourile publicate vor fi sterse. 
 
4.4.    Un Participant unic se poate inscrie o singura data in cadrul Campaniei, prin utilizarea unui singur 

cont activ, public de Instagram. In cazul in care un Participant a incercat sa se inscrie prin utilizarea 
mai multor conturi de Instagram, acesta va fi luat in considerare o singura data in cadrul tragerii la 
sorti. Identificarea acestuia se va face cu ocazia verificarii datelor castigatorilor. 

https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en
https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en
https://www.instagram.com/bonduelle.ro/?hl=en


4.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula 
ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a 
Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.  

4.6.  In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau au facilitat castigarea de premii 
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe 
baza dovezilor existente. 

4.7.  Dianei Bart, https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en , pagina de Instagram a Aluzivei 

,https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en , pagina de Instagram a Cosanzene.ro 

https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en, pagina de Instagram a demancare 

https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en  si pagina de Instagram a Elei Craciun 

https://www.facebook.com/ela.craciun.7 isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice 

continut postat pe pagina de Instagram aferenta fiecarui blogger fara a fi necesara notificarea 

autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii, in cazul in care nu respecta cerintele 

postarii Concursului. 

4.8.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice 

neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare sau pe care Organizatorul o considera 

nepotrivita sau indecenta se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, 

Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. 

 
 
Art. 5.TRAGEREA LA SORTI 

5.1.  Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va efectua in termen de maximum 3 zile 
lucratoare de la finalizarea Campaniei, exceptand ziua tragerii la sorti. 
In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide in Campanie (mai exact, toti Participantii care  urmaresc 
pagina de Instagram BONDUELLE https://www.instagram.com/bonduelle.ro/?hl=en, au raspuns valid, 
(urmaresc toata activitatea paginii de Instagram BONDUELLE Romania si au raspuns intrebarii prin 
comentariu la postarea de concurs) la provocarea de concurs lansata pe paginile de Instagram mentionate 
in cadrul art. 4.3., prin intermediul unui comentariu public, de tip text, in Perioada Campaniei). 
5.2. Comentariile postate in afara Perioadei Campaniei nu vor fi luate in considerare in cadrul tragerii la 
sorti.   
5.3.  Tragerea la sorti va fi efectuata de o comisie formata din reprezentanti ai Agentiei implicate in 
organizarea si desfasurarea Campaniei si/sau un reprezentant al Organizatorului. Tragerea la sorti se va 
realiza prin mijloace automate, fara interventie umana, prin intermediul random.org.  
5.4.   In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 (un) castigator si  3 (trei) rezerve aferente acestuia 
pentru fiecare blogger. Pentru desemnarea castigatorului si rezervelor aferente acestuia, vor fi luate in 
considerare toate inscrierile valide in Campanie, care indeplinesc conditiile de participare mentionate in 
prezentul Regulament Oficial. 
5.5. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage: 

• 1 castigator pentru fiecare blogger, cu premiul ce consta intr-o tigaie TEFAL de tip wok  si o 

scrisoare personalizata de la influencerul care lanseaza giveaway-ul. 

• 3 rezerve aferente castigatorului extras. 

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE CȂSTIGATORI 

6.1  Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca si sa respecte conditiile stipulate in prezentul 
Regulament. 

6.2  Pentru ca un Participant extras prin tragerea la sorti sa fie validat castigator al premiului, acesta trebuie 
sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii : 

           -sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2; 
           -sa se fi inscris in Campanie respectand mecanismul Campaniei prevazut la art. 4. 

https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en
https://www.facebook.com/ela.craciun.7
https://www.instagram.com/bonduelle.ro/?hl=en


            
Castigatorul va fi anuntat in data de 13 decembrie 2020   prin intermediul unui material video de tipul 
Instastory (Poveste) ce va fi postat pe Pagina Dianei Bart, Pagina Aluzivei, Pagina Cosanzene.ro, pagina 
demancare, Pagina Ela Craciun in sectiunea Instastories. 
Ulterior publicarii numelui castigatorului, acesta va transmite catre pagina persoanei care a lansat 

concursul, Dianei Bart ( cu pagina de Instagram https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en), 
Aluzivei (cu pagina de Instagram https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en) , Cosanzene.ro (cu 
pagina de Instagram https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en, demancare (cu pagina 
de Instagram https://www.instagram.com/demancare/?hl=en) si Ela Craciun (cu pagina de 
Instagram https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en) prin mesaj privat, numele complet si o 
adresa de e-mail la care poate fi contactat in vederea validarii. Transmiterea informatiilor necesare 
validarii se va realiza in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data de 13.12.2020, exceptand data 
de 13.12.2020.  

 Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 3 zile 
lucratoare de la data furnizarii adresei de e-mail, ziua furnizarii adresei de e-mail nefiind luata in calcul. In 
cazul in care Participantul desemnat ca fiind potential castigator nu va furniza o adresa de e-mail pe care 
sa poata fi apelat in maximum 2 zile lucratoare de la data la care acesta a fost a fost publicat pe pagina de 
Instagram a Dianei Bart, pe pagina de Instagram a Aluzivei, pe pagina de Instagram Cosanzene.ro, pe 
pagina de Instagram demancare, pe pagina de Instagram a Elei Craciun  ca fiind castigator, va fi invalidat 
si se va apela la rezerve in ordinea desemnarii lor. 

  
In cadrul discutiei pe e-mail, castigatorului i se vor solicita urmatoarele date: nume, prenume, adresa de 
livrare, numar de telefon.  
 

6.3  In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de la Art. 6.2 sau refuza prezentarea datelor solicitate, 
atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a il invalida. 

 
6.4  Se va apela la rezerve in ordinea desemnarii acestora in cazul in care, din motive independente de vointa 

Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul desemnat castigator in termenele stabilite 
in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile 
prezentului Regulament sau castigatorul refuza premiul. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi 
ca si in cazul castigatorului desemnat initial. In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu indeplinesc 
conditiile de validare, conform Regulamentului, premiul va ramanie in posesia Organizatorului. 

 
Art. 7. PREMIILE  

7.1   In cadrul Campaniei va fi acordat urmatorul premiu:  

Premiu Cantitate Valoare unitara (lei, cu TVA inclus) 

Tigaie TEFAL de tip wok si scrisoare 

persinalizata de la influencer 
5 75 

TOTAL 375 

     
   

   
 7.2     Valoarea totala a premiilor este de x (TVA inclus) 
7.3  Castigatorul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau 

schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor 

premiului.  

Premiul nu este transmisibil catre alte persoane 

   

https://www.instagram.com/dianabart.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/aluziva/?hl=en
https://www.instagram.com/cosanzene.ro/?hl=en
https://www.instagram.com/demancare/?hl=en
https://www.instagram.com/elacraciun/?hl=en


7.4     Premiile se vor acorda in maximum 30 de zile de la data de validare a castigatorilor si vor fi expediate 

prin intermediul unui curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa de corespondenta oferita 

pe e-mail de castigatori. 

7.5 In cazul in care pentru vreunul dintre premiile acordate nu sunt indeplinite conditiile de validare 

stipulate in art. 6 , premiul nu va fi acordat. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani 

sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat premiul si nu indeplinesc conditiile de validare 

stipulate la art. 6. 

7.6  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa acordarea premiilor catre castigatori, cu 

exceptia celor de natura legala – impozite pe valoarea premiilor. 

7.7  Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, in caz contrar premiul nerevendicat/invalidat din cauza nerespectarii 
termenilor si conditiilor din prezentul Regulament nu mai este datorat de catre Organizator si va 
ramane in posesia acestuia. 

7.8  In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata perioada de 

desfasurare a acesteia. 

 
 

 
Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

8.1 Datele personale ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile 
prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1. 

 
Art. 9. RESPONSABILITATE 

9.1  Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative 

de fraudare a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea 

afecta imaginea companiilor implicate. 

9.2  Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele 

nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare 

a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hardware), 

cum ar fi, dar fara a se limita la:  

• Situatiile in care anumiti Participanti sunt in incapacitate de a accesa, partial sau integral, 

platforma Instagram, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara 

controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot 

datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau 

deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de 

calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea 

Instagram. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta 

functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor 

furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu 

efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale 

Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii Instagram.  

• Pierderea de catre Participant a datelor de logare in contul creat in aplicatia Instagram sau alte 

defectiuni;  

• Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre Participant 

(intreruperea 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-vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei).  

• Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile 

recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minima 9, Mozilla Firefox, versiunea 

minima 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. 

Pentru mobil se recomanda varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a functiona in 

conditii optime, se recomanda folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate 

ca Iphone 4S. 

• pentru cazurile in care numarul de telefon mobil nu au fost corect comunicat catre Organizator, 

precum si pentru orice alte situatii independente de Organizator. 

9.3  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta calendarului 

ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

9.4  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile impuse prin 

prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj 

de orice tip la adresa Instagram. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia 

Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de 

corespondenta si numarul de telefon mobil). 

9.5  Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru Participantii 

care nu se inscriu in perioada de desfasurare a Campaniei sau care nu completeaza toate campurile 

obligatorii. 

 

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

10.1  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru 

veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 110 din 

Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte 

obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatoriului.  

10.2  Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu 

exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu 

valoarea de cel putin 600 lei, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina, sa il declare si 

sa il transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Codului Fiscal. Orice alte taxe si impozite ce 

provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre acesta. 

10.3  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea 
accesului la Internet, deplasari la studioul foto etc). 

 

 

Art. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

11.1  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 

cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

romane competente. 

11.2  In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii 

necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe 

baza dovezilor existente 

 

Art. 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI  



12.1  Campania poate inceta inainte de sfarsitul Perioadei Campaniei in cazul producerii unui eveniment 

ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente 

de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

12.2  Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile din motive 

independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 

indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand 

in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de 

situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

 

 
Art. 13. CONTESTATII 

13.1 Participantii pot depune contestatie in legatura cu modalitatea de desfasurare Campaniei prin email 

la adresa office.ro@grey.ro sau prin posta la GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L cu sediul în 

Bucureşti, Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 1.  Contestatiile se pot depune pana la data de 20 ianuarie 

2021 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi solutionata de catre Organizator. 

 

  



ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Campanie promovare a produselor Bonduelle 

Vapeur – Mama zice” 

 (“Campania”) 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate 
de catre: 

 
Bonduelle Central Europe Kft.,cu sediul in Ungaria,  Nagykoros, nr. 2750, Cegledi ut 25,  
inregistrata cu nr. HU10766299, cod fiscal 10766299-2-44, avand conl nr. 18131 00007 02026440 
00189785 deschis la BNP  Paribas Hungary, legal reprezentata prin  dl Ferenc Kisvari - Director. 
(denumit in continuare "Operatorul") 

 
GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L cu sediul în Bucureşti, Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23996/1992, cod fiscal nr. RO2786908, având cont 
bancar nr. cont RO92 INGB 0001 0082 0422 8910, deschis la ING NV Amsterdam Bucharest Branch, 
reprezentată legal de Mircea Pascu, în calitate de Administrator, si Florina Voevod, in calitate de 
Director Economic (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)  
 
Si de catre: 
- Arbomedia SRL persoana juridica romana cu sediul în Bd. Iuliu Maniu 7, corp A, intr.3, et.3, 

sect.6, Bucuresti, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/7073/2015, având codul de 

identificare fiscala RO34640241 cont nr. RO29 INGB 0000 9999 0514 4105 deschis la ING Bank, 

reprezentata prin Alin Alecu – Administrator, în calitate de Prestator si al blogger-ului Diana 

Bart 

- SC Cosanzene Media SRL societate comerciala cu raspundere limitata, avand sediul social in 

Bd Theodor Pallady Nr. 30C, Bl T2, Apt. 87, camera 3, Sector 3, Bucuresti, inregistrata in Oficiul 

Registrului Comertului – Bucuresti sub nr. J40/6734/2018, C.U.I. 39350192, cont bancar IBAN 

nr. RO38BTRLRONCRT0446696001 deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata prin 

Ciurica Amelia - Administrator / Director General, reprezentant al blogger-ului Cosanzene.ro,  

- PUNCHLINE SHOW SRL, cu sediul in Municipiul Vaslui, str. Cazarmii, bl. 348, sc. C, parter, ap. 

3, jud. Vaslui, Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul: J3/726/06.03.2019, Codul 

fiscal (CUI): 40741240, CONTUL: RO33INGB0000999908870385, deschis la ING Bank, 

reprezentata prin Sorea Cristian Ionut, avand functia de Administrator si al blogger-ului 

Aluziva,  

- De catre S.C. STORYLINE MEDIA S.R.L., cu sediul social în B-dul Timișoara, nr. 92, Lot 6, 

Cladirea C11, Parter, Birou 36 Sector 6,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr 

J40/8770/28.07.2020, CUI RO RO 42834494, cont bancar nr.  RO78 BACX 0000 0020 3497 

2001 RON deschis la UNICREDIT BANK, reprezentată prin Crăciun Elisabeta în calitate de 

Administrator, denumită în continuare în cuprinsul contractului PRESTATOR. , representant al 

blogger-ului Ela Craciun si 

- Greta Apostol– persoana fizica. 

Toti in calitate de subimputerniciti.  
 
Datele de contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu 
privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: florina.voevod@geometry.com. 
 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 



In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti informatii privind contul de Instagram 
si date privind preferintele acestora, iar de la castigatori vor fi colectate urmatoarele categorii de 
date cu caracter personal: 

(i) nume; 

(ii) prenume; 

(iii) adresa de  e-mail; 

(iv) numar de telefon; 

(v) adresa de livrare. 

 

3. Scopul procesarii 

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator 
prin intermediul Imputernicitului in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 

(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor; 

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului 

sau ale Imputernicitului, dupa caz; 

 
4. Temeiul juridic al prelucrarii 

 
Prelucram datele cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei, desemnarii, 
contactarii si validarii castigatorilor, respectiv in scopul atribuirii premiilor, pe baza 
consimtamantului Participantilor acordat prin inscriere la Campanie, respectiv in baza unei 
obligatii legale, in cazul in care avem o astfel de obligatie (de ex. in scopuri financiar-contabile). 
 
Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor 
cu caracter personal in aceste scopuri. 
 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite 

Imputernicitului  Operatorului – GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L, subimputernicitilor, 

furnizorului serviciilor de curierat in vederea livrarii premiilor, web-site-ului de tragere la sorti, 

precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de 

legislatia in vigoare.  

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre 
Imputernicit su subimputerniciti timp de 60 de zile de la incheierea perioadei de formulare a 
contestatiilor, dupa care vor fi distruse, ele nefiind utilizate in niciun alt scop. In cazul unor 
contestatii, datele participantilor contestatari vor fi prelucrate pana la solutionarea definitiva a 
acestora. 
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate 
atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea 
procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai 
mult de 10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost colectate . 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. 

 

7. Drepturile persoanelor vizate 



 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, 

pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca 

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de 

retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;  

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad obligatii 

pastrarii datelor (ex: cele din domeniul financiar-contabil); 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro. 

 
Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin jurizare, ce va fi efectuata de un grup alcatuit 
din reprezentanti ai entitatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei. 
 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie apeland numarul de telefon 021 
310 6516 (numar cu tarif normal), fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata 
Imputernicitului Operatorului la GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L cu sediul social in Bucureşti, 
Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail 
florina.voevod@geometry.com . 

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data 
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica 
de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal 
apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse 
de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un 
parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal 
apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat 
aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  
 

9. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea 
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand 
Participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La 
evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de 
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 
 

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii 
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si 
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si 



libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al 
Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au 
fost incunostintate cu privire la Regulament. 
 

11. Alte prevederi  

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand 

unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in 

care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul 

desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. 

In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul 

prezentei sectiuni. 

Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu legislatia 
aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
 

ACT ADITIONAL NR. 1 LA 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Campanie de promovare a produselor Bonduelle Vapeur – Mama Zice” 

 
Organizatorul campaniei “Campanie de promovare a produselor Bonduelle Vapeur – Mama Zice” 

(denumita in continuare „Campania”), respectiv  GREY WORLDWIDE ROMANIA S.R.L cu sediul în 
Bucureşti, Str. Frumoasa, nr. 39, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/23996/1992, 
cod fiscal nr. RO2786908, având cont bancar nr. cont RO92 INGB 0001 0082 0422 8910, deschis la ING 
NV Amsterdam Bucharest Branch, reprezentată legal de Mircea Pascu, în calitate de Administrator, si 
Florina Voevod, in calitate de Director Economic (denumit in continuare „Organizatorul”) decide, in 
urma sesizarii faptului ca s-a gresit data de finalizare a campaniei, modificarea Regulamentului 
Campaniei “Campanie de promovare a produselor Bonduelle Vapeur – Mama Zice” autentificat sub nr. 
2529 din 7.12.2020 de notar public Nica Oana Raluca din Bucuresti, in conformitate cu Art. 1, alin. 1.5 
din Regulamentul Oficial, dupa cum urmeaza: 
 
Art. I. Organizatorul decide modificarea perioadei Campaniei, astfel incat aceasta se va derula in 

perioada 09.12.2020 - 12.12.2020. 

Prin urmare, titlul Regulamentului Oficial va avea urmatorul continut: 

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Campanie de promovare a produselor Bonduelle Vapeur – Mama Zice” 

Campanie promotionala adresata consumatorilor 

Perioada campaniei: 09.12.2020 – 12.12.2020  
 
 
 
Art. II. Organizatorul decide modificarea Articolului 3, denumit “LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 
PROMOTIONALE”, alineatul 3.1 din Regulamentului Oficial si va avea urmatorul continut: 
 3.1.    Campania va incepe in data de 9 decembrie 2020, ora 00:00:01, ora Romaniei si se va incheia in 
data de 12 decembrie 2020, ora 23:59:59, ora Romaniei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). 
 
 
 



Art. III. Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 9 

decembrie 2020. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial, pe care il modifica 

in consecinta, toate celelalte dispozitii ale Regulamentului Oficial ramanand neschimbate. 

 
Prezentul Act Aditional a fost incheiat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva Notarului Public 

si in 3 duplicate astazi, 7 decembrie 2020, data autentificarii de catre Notarul Public. 

 
 

 


