Regulamentul oficial al campaniei ASBIS – PERIFERICE MICROSOFT
20 mai – 31 iulie 2016
Articolul 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promoţionale ASBIS – PERIFERICE MICROSOFT (denumită în continuare
"Promoţia") este BEST BUSINESS TRAVEL SRL, cu sediul social în Bucureşti, la adresa Str. M.C. Coriolan
Nr.5, Et.1&2, sector 5, cod postal 050866, denumit în continuare Organizator.
Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament
(denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum
sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campania promoţională.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest
fapt.
Articolul 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
Campania promoţională ASBIS – PERIFERICE MICROSOFT va fi organizată şi se va desfăşura în perioada
20 mai – 31 iulie 2016 ("Durata Promoţiei").
Articolul 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Promoţie are dreptul să participe orice persoană juridică si fizica înregistrată în România, înscrisă in
perioada campaniei online, pe pagina de internet http://www.portal365.ro/periferice (denumite în
continuare "Participanți"), excepţie făcând Organizatorul și celelalte companii implicate în organizarea şi
desfăşurarea campaniei promoţionale.
Pentru a se putea inregistra pe pagina de internet http://www.portal365.ro/periferice , participanti
trebuie sa fi indeplinit in prealabil urmatoarele conditii:
-

Au achizitionat in perioada campaniei un produs marcat in mod distrinctiv cu insemnul
campaniei – eticheta campeniei, cu instructiuni de accesare pagina inregistrare
Au accesat pagina de inregistrare http://www.portal365.ro/periferice si au completat tpate
campurile obligatorii din formular
Au pastrat dovada achizitiei, insemnand bonul fiscal/factura si ambalajul produsului spre
validare inainte de inmanarea premiului;

De asemenea, în cadrul Promoţiei nu pot participa instituţii din sectorul/administraţie publică, la nivel
naţional sau local. Participarea la această campanie promoţională are valoare de acceptare integrală şi
liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.
Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei juridice sau fizice care îndeplineşte condiţiile
impuse de Regulament.
Articolul 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
Promoţia se desfăşoară în perioada 20 mai – 31 iulie 2016
O companie / persoana poate participa cu mai multe șanse în tragerea la sorți, in functie de numarul de
produse achizitionate si inregistrate pe pagina de inregistrare: http://www.portal365.ro/periferice.

Articolul 5. CONDIŢII DE VALIDARE
Pentru ca un câştigător să fie considerat validat, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele
condiţii:
a. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, așa cum sunt specificate la
Articolul 3 din Regulament;
Articolul 6. PREMIILE PROMOŢIEI
Premiile oferite în cadrul Promoţiei sunt:


52 x Mouse Wireless Microsoft M1850, USB, Negru – puse la dispozitie de SC Best Business
Travel SRL, in valoare de 39 RON (TVA inclus) per bucata



8 x Televizor LED LG 109 cm – puse la dispozitie de Asbis Romania SRL, in valoare de 1350 RON
(TVA inclus) per bucata

Valoarea totala a premiilor este estimata la 12828 RON (inclusiv TVA).
Articolul 7. ACORDAREA PREMIULUI
Premiul va fi expediat după cum urmează:


Premiul va fi însoţit de un proces verbal de predare-primire pe care reprezentanţii persoanei
juridice sau fizice câştigătoare au obligaţia de a-l semna.



Tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorului acestui premiu constând in 52 x Mouse
Wireless Microsoft M1850, USB, Negru si 8 x Televizor LED LG 109 cm se va desfăşura la data de
1 august 2016 pe site-ul https://www.tragerilasorti.ro/ . În cadrul tragerii la sorți se vor extrage
52 câștigători pentru Mouse Wireless si 8 castigatori pentru Televizor LED LG plus 2 rezerve
pentru fiecare premiu.

În cazul în care un câştigător nu va putea fi contactat în ziua tragerii la sorţi, câştigătorul va fi invalidat şi
va fi contactată prima rezervă. Ciclul se repetă până la validarea unui câştigător pentru premiu.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare
prealabilă, păstrând numărul şi valoarea premiului anunţat iniţial.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
obiectul ce constituie premiul.
În cazul în care un câştigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele
furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea
acestor termene.
Articolul 8. TAXE
Asbis Romania SRL se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre
castigatori ( 8 x Televizor LED LG 109cm) in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III
Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea,

sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare primire a
premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
Articolul 9. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI
Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte
şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor produsului.
SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi
publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor pe piata, republicata si cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati
cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe pagina de web a Concursului
http://www.portal365.ro/periferice .
Articolul 11. REGULAMENTUL PROMOŢIEI
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul
campaniei http://www.portal365.ro/periferice .
Articolul 12. ÎNCETAREA PROMOŢIEI
Prezenta Promoţie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră,
conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi
desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
Articolul 13. DIVERSE
Contestaţiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Promoţiei la sediul SC Best
Business Travel SRL la adresa Str. M.C. Coriolan Nr.5, Et.1&2, sector 5, cod postal 050866, Bucureşti în
atenţia Andra Doana.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Promoţiei şi va face public acest lucru.

Act Adițional nr. 1
la Regulamentul oficial al campaniei ASBIS – PERIFERICE MICROSOFT

Organizatorul campaniei „ASBIS – PERIFERICE MICROSOFT”, (denumită în continuare
"Promoţia") este BEST BUSINESS TRAVEL SRL, cu sediul social în Bucureşti, la adresa Str. M.C.
Coriolan Nr.5, Et.1&2, sector 5, cod postal 050866, denumit în continuare Organizator,
în conformitate cu prevederile regulamentului Promotiei, decide modificarea Regulamentului
publicat pe pagina de internet a organizatorului, după cum urmează:
Se adauga urmatorul pasaj referitor la Prelucrarea datelor personale:
Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la această campanie, mai exact prin completarea procesului verbal de
predare-primire şi a talonului de concurs ale Organizatorulului se prezumă luarea la
cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor
sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea
677/2001. S.C. BEST BUSINESS TRAVEL SRL este înregistrat ca operator de date cu caracter
personal nr. 22793 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal şi a operatorului sau de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personale şi libera
circulaţie a acestor date.
Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare,
la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi
de plângere către autoritatea de supraveghere. În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele
drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator,
la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele
care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă,
semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa Organizatorului,
Bucureşti, Str. M.C. Coriolan Nr.5, Et.1&2, sector 5, cod postal 050866, o dată pe an,
în mod gratuit, BEST BUSINESS TRAVEL va confirma dacă utilizează date care o privesc
sau va înceta orice prelucrare a acestora.
Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine
de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare
nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii;
3. realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a
oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se
dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul
legitim care ar putea fi lezat. Astfel, BEST BUSINESS TRAVEL va rectifica, actualiza,
bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este
conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.
Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în
mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop
de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor
terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:
-

pentru câştigătorii premiilor garantate: nume şi prenume din actul de identitate,
adresa e-mail, telefon mobil sau fix, seria si numărul actului de identitate,
localitatea de resedinta în vederea completării procesului verbal de predare –
primire a premiilor.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi
validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la
consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de
date a BEST BUSINESS TRAVEL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau
alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfaşurate în viitor
de catre Organizator. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi
cu excepţia împuterniciţilor săi.
Prin înscrierea la Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele şi premiul câstigat
să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plaţi. La cererea
scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată Departamentului Relaţii
Consumatori, Bucureşti Str. M.C. Coriolan Nr.5, Et.1&2, sector 5, cod postal 050866, o dată
pe an, în mod gratuit, S.C. Best Business Travel S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o
privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C. Best Business Travel S.R.L.
va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror
folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Toate celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate
Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător regulamentul oficial al Campaniei „ASBIS
PERIFERICE MICROSOFT” și face parte din integrantă din acesta.
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care
ramane in arhiva biroului notarial si 4 duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului
notarial si 3 exemplare au fost eliberate partii.

