
REGULAMENTUL CAMPANIEI URSUS RETRO “VARA LEGENDARA INCEPECU URSUS RETRO”, 

PERIOADA 01 APRILIE – 01 MAI 2019 

 

1. ORGANIZATORUL 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale URSUS Retro “Vara legendara incepe  cu Ursus Retro", 

denumita in ceea ce urmeaza „Campania" este este organizata si desfasurata de catre Ursus 

BreweriesS.A., o societate comerciala din Romania, cu sediul social în Soseaua Pipera nr.43, Corp A, 

etaj 2, sector 2, cod postal 014254, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comerţului cu 

numarulJ40/20456/2005, avand cod unic de inregistrare RO 199095 si Cont 

RO58CITI0000000725033117, deschis la Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch, București, 

denumita in continuare, ”Organizator”, cu sprijinul agentiei HELLO COMMUNICATION SRL, 

societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in 

România, Bucuresti, Sector 2, Str Soldat Radu Mihaila, nr 15, inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr. J40/4230/2010, cod de inregistrare fiscala RO 26824294, denumita in continuare ”Agentia”. 

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentuiui regulament 

al Campaniei denumit in continuare "Regulamentul". 

1.3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si poate fi gasit pe 

www.ursus-breweries.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a 

Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare in acest sens la sediul 

Organizatorului indicat la art. 1.1. de mai sus..  Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand 

obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe site-ul  www.ursus-breweries.ro, 

cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la 

Regulament va deveni aplicabila. 

1.4 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc faptul ca au luat 

cunostinta de cuprinsul Regulamentului si ca accepta termenii Regulamentului si inteleg ca in acest 

scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate potrivit art. 11 din Regulament. Participantii se 

obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului 

Regulament. 

2.   DREPTUL DE PARTICIPARE 

2.1. Se pot inscrie in vederea participarii in Campania de promovare URSUS RETRO – “Vara legendara 
incepe cu Ursus Retro” (Campania) doar persoanele fizice (“Participantii"), cu domiciliul sau 
resedinta in Romania, conform prevederilor Regulamentuiui de Campanie, avand limita de varsta de 
peste 18 ani implinita la data inceperii campaniei si care sunt clienti ai magazinuiui online Mega 
Image (www.mega-image.ro ) sau eMAG (www.emag.ro). 
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2.2. Nu pot participa in Campanie: (i) angajatii companiei URSUS Breweries S.A. si rudele de gradul I 

ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora; (ii) angajatii companiilor 

implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea concursului, rudele de 

gradul 1 ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora; angajatii 

comaniei HELLO COMMUNICATION SRL si rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si 

fratii/surorile, sotii/sotille acestora. 

2.3. Participarea in aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a 

prezentuiui Regulament. 

2.4. Se vor valida numai inscrierile participantilor care raspund corect cerintelor din Campanie si care 

ofera datele corecte de identificare. 

2.5. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la 

Campanie a fost frauduloasa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie acesti 

participanti sau de a restrictiona participarea. 

3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in magazinele 

online www.mega-image.ro si www.emag.ro si va incepe la data de 1 Aprilie 2019, ora 00:00 si se va 

incheia in data de 1 Mai 2019, ora 23:59:59. 

4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1. Produsele participante la prezenta Campanie sunt toate unitatile de vanzare constand in 

produsele  si pachetele multiple de bere marca URSUS RETRO comercializate de catre Mega Image 

pe site-ul www.mega-image.ro si eMAG pe site-ul www.emag.ro.  Acestea sunt: Ursus Retro sticla 

500ml, Ursus Retro pachet 6x500ml doza (pachet colectiv tip bax, in folie personalizata Ursus Retro). 

4.2. Produsele enumerate mai sus vor fi denumite in continuare „Produse participante" ce se 

regasesc in magazinele online www.mega-image.ro si www.emag.ro, in limita stocurilordisponibile. 

 

5. MODALITATI DE INSCRIERE IN CAMPANIE 

5.1.Pentru a putea intra si participa in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze minim 5 

produse Ursus Retro in ambalaj de sticla, cu o capacitate de 500ml fiecare sau un pachet de Ursus 

Retro, in ambalaj colectiv de 6 doze (bax), cu o capacitate 500ml fiecare, produsele sunt mentionate 

la sectiunea 4, de pe site-ul www.mega-image.ro  sau www.emag.ro, in perioada 01 Aprilie  2019 

ora 00:00 - 01 Mai 2019 ora 23:59. 

5.2.Inscrierea se realizeaza prin trimiterea unui mesaj SMS la numarul 3716,mesajul SMS este taxat 

la tariful normal al retelei de telefonie mobila folosita (Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil) 
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care sa contina numarul documentului fiscal si data documentului fiscal, prin care se face dovada 

achizitiei Produselor participante, in forma numar document/zz.ll.aaaa (Exemplu: 123/30.01.2019).  

5.3. Nu participa la Campanie comenzile facturate si anulate, intrucat conditia esentiala de 

participate la Campanie consta in achizitia respectivului produs participant. 

5.4. Participantii Campaniei desemnati castigatori nu pot returna Produsul participant. 

5.5. Un Participant are dreptul la o singura inscriere prin sms pentru acelasi document fiscal. Pentru 

un document fiscal, un participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul Produselor 

participante aflate pe documentul fiscal. Daca se trimit de mai multe ori SMS-uri cu acelasi numar 

document fiscal, nu se vor multiplica sansele de castig, indiferent de numarul Produselor 

participante care se afla pe documentul fiscal.  

5.6. Un Participant, identificat prin numarul de telefon, are dreptul la o inscriere pe zi, prin SMS si 

are posibilitatea de a castiga un singur premiu, dintre cele 4 kit-uri ce contin cate 3 premii, conform 

punctului 10.1. 

5.7. Documentele fiscale prin care un participant achizitioneaza Produse participante si pe baza 

carora se inscrie in Campanie trebuie sa fie emise in perioada desfasurarii acesteia si anterior 

efectuarii inscrierii in Campanie.  

5.8. Inscrierile in Campanie pentru care participantii prezinta documente fiscale pe baza carora au 

efectuat inscrieri in Campanie emise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sunt invalidate si 

declarate nule.  

5.9. Daca un participant nu comunica in SMS-ul de participare numarul bonului documentului fiscal, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectiva si/ sau de a invalida premiul al 

carui potential castigator este participantul in cauza.  

6.0. Participantii desemnati potentiali castigatori au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului 

atribuit, de a pastra in original si nedeteriorate toate documentele fiscale pe care este tiparita 

denumirea Produselor participante achizitionate in perioada de desfasurare a Campaniei, aferente 

numarului de inscrieri efectuate in Campanie, astfel incat, conform Regulamentului Oficial, in cazul 

contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma reprezentantului Organizatorului 

inscrierile efectuate si sa poata prezenta si preda documentele fiscale in original pentru validare. 

 6.1. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ 

conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial. 

7. MESAJELE CAMPANIEI 

In perioada Campaniei, pentru fiecare mesaj trimis prin SMS la numarul 3716 (mesajul SMS este 

taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila folosita - Orange, Vodafone, Telekom sau Digi 



Mobil), in conditiile prezentului Regulament Oficial, participantul va primi un mesaj de raspuns prin 

SMS (mesaj de tip stocabil), care va avea, dupa caz, urmatorul continut:  

• in cazul in care participarea este primita inainte de data si ora inceperii Campaniei. 

Salut! Campania Ursus Retro, desfasurata pe www.mega-image.ro si pe www.emag.ro, incepe pe 1 

Aprilie 2019, ora 00:00. Inscrie-te dupa aceasta data. Succes!   

• in cazul in care participarea este primita dupa data si ora finalizarii Campaniei  

Salut! Campania Ursus Retro, s-a incheiat pe 1 Mai 2019 ora 23:59:59. Vezi castigatorul pe 

www.ursus-breweries.ro 

• in cazul in care participarea este eronata (prin participare eronata se intelege mesajul, respectiv 

înscrierea, care nu respectă forma impusă de Regulamentul Oficial cu privire la documentele fiscale 

inscrise – de exemplu, in afara numărului documentului fiscal, in formatul document/zz.ll.aaaa, se 

scriu şi alte caractere sau nu se completeaza toate campurile formularului online):  

Mesaj eronat! Trimite nr. documentului fiscal/ data acestuia, fara alte caractere. Ex: 

123/30.01.2019. Iti multumim ca ai cumparat produse participante!  

• in cazul in care participarea este corecta:  

Te-ai inscris in campania Ursus Retro. Pastreaza documentul fiscal pentru validare, in caz de castig!  

• in cazul in care acelasi numar de document fiscal cu aceeasi data este inscris de mai multe ori:  

Acest numar de document fiscal a fost deja inscris in Campanie! Te asteptam cu alte inscrieri!  

• In cazul in care participantul a depasit limita de 1 inscriere/zi:  

Ai inscris astazi un numar de document fiscal in Campania Ursus Retro. Te asteptam cu noi inscrieri 

in zilele urmatoare. 

8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR CAMPANIEI 

8.1. Premiul acestei Campanii se va acorda prin tragere la sorti electronica. , de catre agentia HELLO 

COMMUNICATION SRL, la data de 06.05.2019 Premiul se acorda prin tragere la sorti electronica, pe 

baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a 

datelor personale fara interventie umana), in prezenta unui reprezentant al Agentiei, iar rezultatul 

acestei extrageri va fi atestat de un notar public sau avocat. 

 

8.2. Se vor extrage 4 (patru) castigatori si 3 (trei) rezerve pentru fiecare castigator.  

8.3. In termen de maxim 3 zile calendaristice de la data tragerii la sorti promotionale, castigatorii vor 

fi contactati telefonic  de catre agentia HELLO COMMUNICATION SRL( de 3 ori, la ore diferite, de 
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fiecare data timp de minim un minut), pentru a confirma disponibilitatea lor pentru primirea 

premiului si comunicarea datelor complete de identificare pentru expedierea premiului. In cazul in 

care, in acest interval, participantui destinatar al apelului nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, 

acesta va fi declarat invalid. 

9. CONDITII DE VALIDARE ALE CASTIGATORILOR 

9.1. Pentru ca participantii in Campanie desemnati prin tragerea la sorti de Campanie sa fie validati 

ca si castigatori in cadrul Campaniei acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

• sa indeplineasca conditiile de participare; 

• sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil de pe care a trimis SMS-ul prin care s-a 

inscris in campanie,  in interval de 3 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator; 

• in momentui contactarii telefonice, sa declare nume, prenume, data nasterii si adresa de 

domiciliu/resedinta si acceptul ca aceste date sa fie trimise catre URSUS Breweries S.A. in scopul de 

primire a premiului. 

 Sa accepte premiul in mod expres;  

9.2 Participantii care nu indeplinesc conditiile de participare pentru aceasta Campanie, conform 

prezentului Regulament, vor fi anulati si inlocuiti cu rezervele extrase. Se va apela la participantii 

desemnati cu titlul de rezerve, extrase in ordine cronoiogica in cazul in care, din motive 

independente de Organizator, nu este posibila contactarea participantului extras initial 

castigator in termenul stabilit in prezentui Regulament sau nu este validat din cauza 

nerespectarii a cel putin uneia dintre conditiile impuse de prezentului Regulament.  

        10. PREMIILE CAMPANIEI 

10.1. Premiile acestei campanii constau in 4 kituri, ce contin cate un produs dintre cele de mai 

jos (un kit contine in total 3 produse) 

Denumire premii URSUS 
RETRO 

Nr. 
buc. 

Valoare neta 
comerciala  cu 
TVA inclus, lei 

Valoare  neta 
comerciala 

totala  cu tva  
inclus, lei 

 
 Totala  

comercu TVA  

Ceas Analog Casio 4 62.26 249.04 

Geaca de blugi persoanlizata 4 55.93 223.72 

Desfacator de bere 4 5.78 23.13 

TOTAL 12 123.97 495.90 

 

 

 



10.2. Castigatorii premiilor din cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea 

parametrilor/caracteristicilor acestora.  

10.3. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, 

indiferent de titlul acesteia si nu va suporta alte costuri suplimentare. 

         

11. RESPONSABILITATE 

11.1. Prin participarea la Campania participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte 

prevederile acestui Regulament. 

11.2. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de 

tentative de frauda a mecanismului Campaniei, de abuz sau orice alte tentative frauduioase care ar 

putea afecta imaginea companiilor implicate, a marcii URSUS sau functionarea corecta a Campaniei. 

11.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

(i) pierderea si/sau deteriorarea bonului/facturii fiscale, ori pentru bonurile/facturile fiscale 

ilizibile; erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul/factura fiscala; 

(ii) situatiiie in care castigatorul nu poate fi contactat din orice motive independente de vointa si 

fara nicio culpa a Organizatorului; 

(iii) functionarea site-ului si existenta la vanzare (www.mega-image.ro si www.emag.ro) a 

produselor participante la Campanie; 

(iv) defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de telefonie mobila Orange, Vodafone, 

Telekom sau Digi Mobil, sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora; probleme 

de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ala browserelor, probleme ale conexiunii la 

internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acestia acceseaza site-ul de 

Campanie, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sa de a naviga pe internet). 

   12. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la bugetui de stat ImpozituI pe venit datorat de castigatori in 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiile nete obtinute conform 

prezentului regulament. 

    13. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii in aceasta Campanie se vor solutiona pe cale 

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litiglile vor fi solutionate in instantele judecatoresti 

romane competente de la sediul Organizatorului. 
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    14. INTRERUPEREA CAMPANIEI 

14.1. Campania va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a 

Organizatorului, dupa anuntarea preaiabila a publicului.  

14.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 

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

indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

14.3    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului 

si continuarea Campaniei: 

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care 

aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat 

sa comunice participantilor la Campania promotionala existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare 

de la aparitia cazului de forta majora. 

15. REGULAMENTUL OFICIAL 

15.1. Regulamentul este disponibil pe toata durata Campaniei, in mod gratuit, oricarei persoane 

interesate la sediul Organizatorului, pe website-ul www.ursus-breweries.ro. 

15.2. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 

603 din 31 august 2007. 

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost autentificat astazi, 28.03.2019,  intr-un singur exemplar original 

ce va fi depus la arhiva biroului notarial, 3 duplicate, din care 1 duplicat se va depune la arhiva biroului 

notarial, impreuna cu originalul, 2 duplicate se va inmana partilor. 

URSUS BREWERIES S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1  la Regulamentul Campaniei  
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" Vara legendara incepe cu Ursus Retro” 

 

1.1       Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale 

participantilor la Campania " Vara legendara incepe cu Ursus Retro”.  

 

1.2 . Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:  

(a) pentru participanti: data nasterii, numarul de telefon mobil, Scopurile colectarii si prelucrarii 

bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorilor campaniei, si alocarea 

premiilor. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei si, pentru 

participantii castigatori, distribuirea premiilor.  

 (b) pentru castigatori: nume si prenume, numarul de telefon mobil, adresa completa, localitate, 

judet.  Aceste date sunt prelucrate in vederea livrarii premiului. 

c) Datele referitoare la persoanele care nu au caștigat un premiu sunt stocate de noi timp de 6 luni, 

iar datele referitoare la caștigatori sunt stocate timp de 5 ani. 

 

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina 

imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.  

 

1.4 Destinatarii datelor prelucrate 

1.4.1   Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti 

imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura 

necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in 

special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Ursus sunt 

obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la 

Ursus.  

1.4.3  Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in 

care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea 



produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice 

Europene(ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face 

parte) au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date.  

1.4.4  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor 

publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de 

premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este 

explicat mai sus.  

1.4.5  Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati. 

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.  

1.5 Participantii la campania promotionala  " Vara legendara incepe cu Ursus Retro”  au anumite 

drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:  

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul 

comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a 

afecta legalitatea prelucrarii anterioare .  

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre 

dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia 

sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, 

categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale 

pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor 

dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. 

Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor 

dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca 

prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra 

personale intr-o tara din afara UE si ZEE;  

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin 

cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos ;  

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor 

dumneavoastra personale, in cazul in care:  



• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem 

nevoie pentru a verifica corectitudinea,  

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor 

dumneavoastra personale, 

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati 

pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau  

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate 

prevaleaza. 

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele 

dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de 

vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati 

furnizat) unei alte organizatii. 

Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:  

• Va prelucram datele personale cu mijloace automate; 

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul 

dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara 

pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;  

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si 

• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si 

libertatilor altor persoane. 

Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod 

curent si care poate fi citit automat. 

Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect 

negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o 

transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, 

transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest 

transfer). 



Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este 

un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.  

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le 

prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele 

dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:  

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare; 

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri 

statistice; sau 

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale. 

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra 

personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu 

se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei 

terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in 

care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza 

asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este 

constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam 

sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz 

contrar noi doar le vom restrictiona. 

Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing 

direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul 

s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .  

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a 

reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul 

primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal: 

Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  



Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Telefon:+40.318.059.211 

+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

Email:anspdcp@dataprotection.ro 

Va rugam sa retineti: 

• Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu 

data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor 

motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In 

orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de 

prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire. 

• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la 

toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va  

refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz. 

• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele 

personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, 

daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in 

conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care 

sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de 

detalii suplimentare. 

1.6 Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele 

coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro. 

Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite 

prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.  


