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CAMPANIA P|ìOMOTIONAL A"Vucanlo s-( tertninot, ZIZIN fe trimife din nou îrt vucnn(r\"
10 octombrie2016 - 04 deccmbrie 2016

REGULAMENT OFICIAL

SEC I. ORGANIZATORUL REGULAMBNTUL OFICIAL AL CAMPANIBI
1.1. Campania promolionalá,"Vacanta s-a terminat, ZIZIN t¿ trímite ditt ttou în vacantã" (denumitã

1.2

în cele ce urmeazä "Campania") este organizafâ çi desñçuratá de S.C. Apemin ZIZIN S.A.
(denumitá în cele ce urmeazá."Organizator"), cu sediul social în localitateaZIZIN, str. Horea nr. 13,
jud. Braçov, având cod unic de identificare RO1132468, înregistratá la Registrul Comerfului din
Braçov sub numärul J08/52911991. Organizatorul este înregistrat în Registrul de Eviden!ä al
Autoritálii Nalionale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal sub numärul
2917U08.08.2013.

Campania se deruleazä prin intermediul împuternicitei S.C. Mullen Lowe S.A. (denumitá în cele
ce urmeazâ "Agenfia"), cu sediul în Bucureçti, clädirea Metropolis Bravo, str. Grigore Alexandrescu
nr. 89 - 97, efaj 3, corp V, sector 1, având cod unic de identificare RO 6645758, înregistratá la
Registrul Comerlului din Bucureçti sub numárul J4012507011994. Agenlia este înregistratä în
Registrul de Eviden!ä al Autoritáçii Nalionale de Supraveghere a Prelucrárii Datelor cu Caracter
Personal sub numärul 3325.

Pe perioada Campaniei Promofionale, Organizatorul çi Agenfia, în sensul dat acestei noliuni de
dispoziliile Legä 67712001 privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal çi libera circulalie a acestor date, vor desfãçura urmätoarele activitá1i:

1.3.1.1. Vor prelua prin intermediul câmpurilor de înscriere de pe platforma online a
Campaniei urmätoarele date personale: numärul de telefon mobil utilizat pentru
înscrierea numärului bonului fiscal sau facturii f,rscale (denumite în cele ce urmeazã
,,documente fiscale justifîcative"), necesar înscrierii în Campania promolionalä
"Vacan(a s-a termínat, ZIZIN te trímíte din nou în vacan(ã".

1.3.1.2. Vor construi çi administra, în condilii de deplinä siguran!ä, baza de date cu înscrieri
prin SMS çi vor colecta numárul de telefon mobil al participantului pentru a putea face
asocierea între numerele documentelor fiscale transmise prin SMS çi cele înscrise prin
intermediul platformei online a Campaniei Promolionale;

1.3.1.3. Vor constitui çi vor gestiona, în condilii de depliná siguran!ä, o bazá de date
comuná (numitá în continuate ,,Baza de Date"), cea care va cuprinde datele necesare
înscrierii participanlilor la Campania Promofionalä, indiferent de modalitatea de
înscriere, online sau prin SMS, aça cum sunt acestea menfionate în prezentul Regulament
Oficial al Campaniei;

L3.1.4. Vor gestiona procedura de validare a câçtigätorilor, cea care se va face prin
înregistrarea unei copii a cärlii de identitate, pentru a face dovada vârstei minime admise
pentru participarea la Campanie, anume, l8 ani, condifie valabilä pentru fiecare categorie
de premii, çi prin dovada definerii bonului/facturii fiscale ce are înscris numärul declarat
câçtigátor;

1.3.1.5. Vor colecta datele suplimentare necesare livrárii premiilor câçtigätorilor validali,
cum ar fi, dar ftrá, a se limita la, nume si prenume, adresa de livrare a premiului sau alte
informalii care permit expedierea, respectir, înmânarea în bune condilii a premiilor;

1.3.1.6. Vor susline linia informativä a campaniei în vederea acordãrii de inforrnaliildetalii
ctt privire la prez,entu campanie promo!ìoniriã- cle luni pânã villeri, în inten¡alul orar
09.00-18.00, doar în pelioada desfãçuráriì canpaniei promofionalc, l0 octombrie 2016
04 decernbrie 2016, cxccptând särbätorile lllirlc.

1..ì.1.7. Vor asigura vaiiclalea çi identificaloa câstigãtorilor în conditiile stabilite plin
plezelttul Regulanrr,lt ( ) fjcial.

1 .3.
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1.4. Canrpania sc r,¿i clcslãçura cor-rlon-r prcvcrcìclilor ¡rlczcnlirlui ììcgulanrcnt Oliciaì (clcnur

<-:e ul.r'lcr¿rzir,.lìcgulanrcnt C)l'icial"). lìind obligaloriLr ¡rcnlrLr 1o!i participan{ii la canr¡ranic.
1.,5. RegulanrcntLrl Olicial cslc în1oc:n.ri1 çi i,a lì Iàcut ¡rubìic confornr lcgisìafici în vigoarc clin

-ì
pe site-ui'ilc wlltry.ZL1=lryq çi ¡,!)lw._cL¿lcl4lqç_e_.ryr. fiinc1 disponibil. 1o1oda1ã, în nrocl gla
perso¿ìne, în baza unui apcl lclclinic la Inlbline 0211201.00.1ó. numãr cu taril'nornral, ap

toale rclclele na!ìonale de lelelònie, pe înlr'eaga cluralã a canr¡raniei, de luni pânã vineri, întlc ol'rjlc'-
09:00 çi l8:00, cu cxceplia sãrbätorilor legale, polrivit celol menlionate la Sectir¡nca 3 sau prin
transnilerea nnei solicitári în scris la sediul Organizalorului, anunlat în Secliunea 1 a prezentului
Regulament Ofìcial, sau pe e-mail, la adresa pron"¡oIie@,2)zin.ro sau premiu(0dacupace.ro.

1.6. Organizatorul îçi rezervá dreptul dc a lnodifica sau schirnba prezentul Regulament Oficial pe

parcursul Campaniei, prin înlocmirea de acte adilionale, urmând ca toate modillcärilc sä intre îu
vigoare dupá data autentificärii fiecãrui act aditional ce aduce modificäri prezentului Regulament
Oficial.

SECTIUNß, A 2. TEMEIUL LEGAL
2. Prezenta campanie este organizatá çi se desñçoará în conformilate cu prevederile Or'donanJei de

Guvern nr. 9912000 privind comercializarea produselor çi serviciilor de pia!á, republicatá în
Monitorul Oñcial nr. 603131.08.2007, aslfel cum a fost ulterior modificatä si completatá, cu
respectarea prevederilor Legii nr.67712001 privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, stocate pe durata campaniei, dar çi cu raportare la dispoziliile art. 155 din
Codul Fiscal çi la dispoziliile art. 6 din Legeanr.82ll99l.

SECTIUNEA 3. ARIA $I PERIOADA DE DESFA$URARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizatá, Ei se desfãçoará. pe întreg teritoriul României, în conformitate cu

prevederile prezentului Regulament Oficial çi se adreseazä persoanelor ftzice cu vârsta de peste 18

ani, cu domiciliul în România.
3.2. Campania va începe ladata de 10 octombrie 2016, ora 00:00 (ora României) çi se va încheia la

data de 04 decembrie 2016, orele 23:59 (ora României).
3.3. Campania este organizatá çi se va desfãçura pe platforma sa online oficialä ce poate fi accesatá

prin intermediul site-ului oficial al organiz,atorului, www.zizin.ro, dar çi prin trimiterea de SMS-uri la
numärul 1816 (numär de SMS taxat cu tarif normal, operabil în refelele de telefonie mobilä Orange,
Vodafone çi Telekom).

SECTIUNEA 4. PRODUSBLE PARTICIPANTE
4.1. Produsele participante în cadrul campaniei"Vacanla s-a terminat, ZIZIN le lrimile din nou în

vacanlà " sunt urmátoarele
Nr. crt. PRODUS PARTICIPANT

1 Apå mineralä naturalã platä ZlZlN, 0.5litri

Apã mineralà naturalå platå ZlZlN, I litru

Apã mineralã naturalä platå ZlZlN, 2 litri

4 Apä mineralä naturalã platå ZlZlN, 5 litri

5 Apå mineralã naturalä platå ZlZlN, 10 litri

4.2. Produsclc palticipante sunt aurb¿ilaic'. în nrod individual (în sticle PET de 0.5 litlj, I litru, 2lilri,5
litri, respectir,, i0 litri) sau grupalc îr lr¿rxuli (12 sticle a câ1c (),5 lihi,6 sticle a câtc j litru, respectiv,
6 sticle a câtc 2 lilr'i) çi sunl prerrzizutc crr etichele cledicalc irronroliei "Vacanla s-u iolnrinat,ZIZIN te



l'lllritc clill llou îll vacrtttã''. 1-rt'czcn1a1c îlr Âncxa 1 a ¡r'cz.cntului ììcgulanrcul Oiicial (clcnLrntitc î¡ ccìc
trrnrcazir "c1ichctc ltronto1i onaI c").
l,a accastã Calttltanic parlioipir olicarc clinlr'c: ¡rrocìusclc 7)ZlN s1i¡lrlatc la ar'1.4.1. clilt 1-l'crzcltlul

,CA

lìcguJarllctll, illclifel'cltl clacã ¿ìccìstcû sunt prerrlìzutc siìLì llu orì o ctichclã prontotionalã (il¡stralii î¡
Ancxa l).

SECI'IUNEA 5. DREPT'T]L DI' PAIìTICIPAIìI' I,A C]AMPANIE
anpania esle deschjsä parlicipãrii luluror persoanelor fizice. cu donriciliul în România si cu

vârsta minimä de 18 ani, împlinili pâná ìa data începerii Canpaniei.
. Participat'ea la campanie presupune achizitionarea, în perioada promolionalä, a cel pu{in unui
produs ZIZIN participanl, din cele menlionale în cadrul sectiunii 4, si însclierca numärului bonului
fiscal sau al facturii fiscale ce face dovada aceslui fapt, respectând prevederile prezentului
Regulament Oficial.
. InscriereaTa concurs poate fi realizatâ prin transmiterea numärului bonului fiscal sau al facturii
fiscale, document care atestä achizilionarea a cel pulin unui produs ZIZIN participant, asa cum este
exernplificat în cadrul anexei 2 a prezentului Regulament, data emiterìi documentului fiscal fiind
încadratá în perioada de deslãçurare a Canpaniei, çi înscrierea acestuia online, prin intermediul site-
ului www.zizin.ro sau www.dacupace.ro sau prin SMS la numarul 1816 (nurnár de SMS taxat cu larif
normal, operabil în rejelele de telefonie mobilá orange, Vodafone çi Telekom).

Prin participarea la Campanie, participanjilol nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli
suplimentare, cu exceplia cheltuielilor normale de desñçurare a Campaniei, cheltuieli determinate de
achizilionarea produselor participante, cheltuieli determinate de oblinerea de informalii cu privire la
promolie, cu privire la modalitatea de intrare în posesia premiilor, pentru validarea ca çi câçtigätor,
cheltuieli legate de trimiterea de mesaje SMS în vederea înscrierii sau de conexiunea la internet în
cazul înscrierilor prin intermediul platformei de concurs. Situaliile de mai sus sunt exemplificative, nu
exhaustive.

Nu sunt eligibili pentru participarealaprezenta Campanie angajalii Organizatorului, ai AgenJiei çi
toate persoanele care presfeazá, servicii de orice fel pentru aceçtia, precum si membrii familiilor
acestora (rude de gradul I: copii, pãrinfi, rude de gradul al ll-lea: frafi/surori, dar çi soful sau so!ia).

Participarea la aceastä Campanie implicä acceptarea çi cunoaçterea integralá, expresä çi
neechivocá a prezentului Regulament Oficial.

Orice încercare de fraudare a Campaniei çi/sau de încálcare a prevederilor prezentului Regulament
Oficial se soldeazä cu eliminarea definitivä a participarfului în cauzá, acesta urmând a fi informat în
scris cu privire la aceastá decizie.

s.l. c

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda un numär de 405 premii, împä(ite pe 3 categorii, dupä cum urmeazä

Premiimedii Vacanfä cu familia în România de Cräciun,4 nopfi/S
zile, perioadä 23-27 decembrie 2016

Pachet valabil pentru 4 persoane. lnclude: 4 nopti de
cazare la Hotel Carol 4*, Vatra Dornei, mic dejun în cadrul
hotelului pe toatã perioada sejurului, prânz festiv de
Cräciun, tichete rralorice pentru menru a la carte.

*"Valoarea si strilctura vacan{ei este cuìtiilsä într-un gift
card.

Sejur 4 1013,33 euro*

Nr.
Crt

Categorie
premii

Denumire premiu U.M Cant Valoare unitarä
cu TVA inclus

(EUR)

1 Premiimici Set cäciulã çi fular personalizate SET 400



O
***Modificarea structurii pachetului turistic nu este
permrsã

*"*" Transportul nu este inclus

Vacan(ä cu familia în Laponia, de Cräciun, 4 nopti/S Sejur 1

zile, perioadá 23-27 decembrie 2016

-.ì'

3 5500 eMarele
Premiu

Pachet valabil pentru 4 persoane. lnclude: bilet de avion
Bucuresti-Levi-Bucuresti si taxe de aeroport; transfer
aeroport tr.,r-retur; transport pentru activitä(i; îmbräcäminte
si încãl!åminte termoizolantä; cazarc la Hotel Sokos 4*
Levr; mese incluse: masa în timpulzborului la plecare, mic
dejun în cadrul hotelului pe toatã durata programului,
gustare În cadrul excursiei lntâlnire cu familia luÌ Mos

Crãciun: ziua 2, masa de prânz în cadrul excursiei La

Safu/ gi Parcul lui Moç Crãciun: ziua 4, cina în seara
sosirii, cina festivã în ajunul Crãciunului la un restaurant
local, cina pe durata zborului de retur; excursii: întâlnire cu

Moç Crãciun si familia sa, husky safari, vìzitå la Satul çi
Parcul lui Mos Cräciun; diplomä de traversare a Cercului
Polar; paçaport magic cu vizã de la Moç Crãciun, ghizi

locali vorbitori de limba englezã în timpul excursiilor çí
însolitor român de grup; scrisoare personalizatä de la Moç
Cräciun; cadouri pentru copii.

*Valoarea çi structura vacan{ei este cuprínsä într-un gift
card. Organizatorul îçi asumã responsabilitatea de a

suplimenta valoarea acestui premiu, acoperind cheltuielile
în limita programului stabilit. Posibila suplímentare va fi
consemnatã çi anexatä prezentuluí Regulament Oficial.

i*Modif¡carea structurii pachetului turistic nu este permisä.

* Valoarea premiului mediu a fost stabilitá luând ca referin!á urmátoarea conversie valutará: 1 Euro : 4,5

lei.
6.2. Valoarea totalä estimatá a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 53682lei, TVA

inclus. Schimbul valutar a fost efectuat luând ca referin!á urmátoarea conversie valutará: 1 EUR: 4,5

lei.
6.3. Acordarea premiilor çi desemnarea câçtigätorilor se vor face în conformitate cu sec(iunile 9, 10 çi

11 din prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNF.A 7 . MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
7.1. Campania promolionalá se va desñçura sub forma unei loterii publicitare, în cadrul cáreia sunt

desemnafi câçtigátorii premiilor oferite de Organizator. Desemnarea câçtigátorilor se va face pe baza

unui program informatic de extrageri specializat.
7.2. Pentru înscrierea în Campanie, participanlii trebuie sä achizilioneze în perioada 10 octombrie

2016, ora 00.00, ora României - 04 decembrie 2016, ora 23.59, ora României, cel pulin un produs
participant çi sä trimitä în aceeaçi perioadá çi interval orar numárul bonului fiscal sau al facturii fiscale
înbaza cäruia s-arcalizat achizi¡ia, avâncl la dispozi{ie douá modalitä1i:

7.2.1. Trimiterea numárului bonului fiscal sau al facturii fiscale printr-un SMS la nurnárul 1816 (tarif
norrn¿rl îrr rcfclcle Oraltge, Votlirlìrrrc;i Telekom).

7.2.2. Însclicrc¿r rrLruráLului bolr-rliri fir.r:al sau al laclurii fiscalc ¡re platlonra,ri,'rllc¿itá Campanici,
accesatir ¡lr i n intermediul si te-r r I Lr i rv_wwzj zin.ro.

7.3. ljn nul'niu rlc bon fiscal/làchrrì iir;calã este considcl-¿rL corcct înscris în cazLrl îir carc este format
dintr-o îlr:;ìl'i¡ìri'ullicìã de cilì'e $i/:;l,l liiclrr, iarrnesa.iul clc îns¡'iirrc con{ine nrinir,r I t'irrtt:1cr (ex: 261);



7

7.4 IJonttl liscal sau laclura liscala lrebuie sa aìbãl dala entitclii anlcrioarã sau sillilará datei cic
ere în Cantpanie a paltìcìpantului, dar încadratã în pcrioada Cantpaniei

Sultl cottsiclcralc valide înscrielile bonulilor fiscalc sau facturilor liscale pe oare cslc s1i¡tula1ã
zilia de apá rrineralá naluralá plalá ZIZIN (obligatoriu nunrele blandulr-ri ZIZIN sau abrevieri ale

7.6

acestuia, precunt "ZIZ,", dar si gama. îlr uuele lormulári "platá", în altele, "decarbogazilìcatä").
Bontrrile fiscale sau làcturile fiscale pe care nu aparc mentionat brandul ZIZIN çi gama t-ìu vor' fi luate
în calcul în procesul de validare çi vor fi cleclarate automat neconforme cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.

Fiecare bon fiscal unic sau facturá fiscalá unicá (din prisma continutului elementelor prevázute
legal - logotipul si seria fiscalã a aparatului de marcat electronic fiscal, data çi ora emiterii, precum si
numárul de ordine) poate fi înscris în Campanie o singurá datâ, de cátre un singur participant, pe toatä
durata campaniei promolionale, indiferent de metoda de înscriere, dintre cele menlionate la punctul
7.2.

7.7. Un participant unic, din prisma numärului de telefon, poate înscrie maxim 3 bonuri sau facturi
fiscale pe zi, utilizând acelaçi numär de telefon, indiferent de modalitatea de înscriere aleasá, iar
pentru cel de-al 3-lea numär de bon sau facturä fiscalá înscris, participantul va primi un SMS/mesaj
online ce va specifìca faptul cá s-a atins limita maximá de înscrieri zilnice. De la înscrierea celui de-al
4-lea numär de borVfacturä fiscalä, în aceeaçi zi, acesta va fi anunlat cá nu mai poate înscrie bonuri în
ziua respectivá.

7.8. Nu vor fi luate în considerare bonurile/facturile fiscale înscrise printr-o modalitate diferitã de cele
menlionate la punctul 7.2.

7.9. Participanfii la Campanie trebuie sä pástreze bonurile fiscale sau facturile fiscale înscrise (care
atestä cá au achiziçionat produse participante çi al cáror numár l-au înscris prin SMS sau online în
cadrul Campaniei), astfel încât dacä un participant devine potenlial câçtigãtor, conform
Regulamentului, sä poatá face dovada delinerii în original a bonului sau facturii f,rscale pentru a fi
declarat câçtigätor.

7.10. Inscrierea în campanie prin SMS.
7,10.L Înscrierea în campãni. piin SMS se realizeazá"prin trimiterealanumärul de telefon 1816 (numär

cu tarif normal, operabil în relelele Vodafone, Orange si Telekom) în perioada 10 octombrie 2016
(ora 00:00) - 04 decembúe 2016 (oru23:59) - data limitá de primire a SMS-urilor de participare
la Campanie - a unui mesaj de participare, alcätuit din numärul bonului/facturii fiscale,
exemplificat în Anexa 2 a prezentului Regulament Oficial, pe baza câruia/cáreia au fost
achizilionate produsele ZIZIN participante la Campanie, stipulate în cadrul Secliunii 4, çi
îndeplinind condiliile art. 5.3.

7.10.2. Pentru ca un SMS sá fie validat preliminar, acesta trebuie sä îndeplineascä cumulativ urmätoarele
condilii:

7.10.2.1. Sä confiná numärul bonului/facturii fiscale pe baza cáruia/cáreia au fost achizilionate
produsele ZIZIN participante în Campanie.

7.10.2.2. NumáruI bonuluiifacturii fiscale sä fie primit la 1816, în perioada 10 octombrie 2016 (ora
00:00) - 04 decembÅe2016 (ora23:59), inclusiv.

7.l0.3.Fiecare SMS este validat preliminar la momentul înscrierii în Campanie. În acest sens, pentru
fiecare SMS trimis în cadrul prezentei Campanii la numãrul 1816, participantul va primi din
partca Organizatorului, imediat, prin SMS, unul dintre urlnätoarele ráspunsuri:

7.I0.3.1. Dacä numärul bonului hscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce priveçte forma
sau numärul de caractere, atunci mesajul va fi: "Nr.bonului fiscal inscris este invalid. Te rugam
verifica cu atentie si trimite nr. corect. Mai multe detalii aici: www.zizin.ro"

7.10.3.2. Dacá mesajul conline un numär cle bon fiscal/facturä fiscalä utilizat deja pentru înscrierea
în Campanie, atunci mesajul va fi: "Accst numar de bon fiscal a mai fost inscris! Te rugam
verifica cu atentie si lrimite numarul corecl. Detalii la0211207.00.16 sau pe www.zizin.nr.."

7.10.3.3. Pentru bonurilc fiscale/facturile fiscale înscrise corect în Campanie, mesajr.rl \.¿r fi:
"Numarul bonului fil;cal a fost inscris! Ilasflcaza bonul fiscal ¡rortlu validare. Te aslc¡riam
1le www.zizin.ro. Sucr:cs! "



\1I7.10.3.4. Penlru al 3-lea nur.nãr de bon llscal/íàcturã 1ìscala înscris pe parcursul unci zjle. a

fi:"Numarul bonuìui liscal a fost inscris! Ai inscris maxinrul dc bonuri fiscalc¡ ¿rs

asteptam si maine. Dctalii pe u,wrv.zizin.ro.')
7.10.3.5. l)entm bonulile/laclurile înscrise pesle limita zilnicá adnrisã, rlesajr"rl va f-r: '

limita maxima de bonuri fiscale ce pot fi inscrisc azi! Pcntru noi sanse, trimite nu
bonurilor fiscale si maine. Te asteptam pe rvwrv.zizin.ro."

7.10.3.6. În cazul în care numãrul bonului fiscal/facturii fiscale este trimis înainte de data si ora
începerii Campaniei, mesajul va fi: "Campania ZIZIN are loc in perioada 10.10.2016 -
04.12.2016. Trimite numarul bonului fiscal in perioada promotiei si poti castiga unul dintre
premiile ZIZLN."

7.10.3.7. In cazul în care numärul bonului fiscal/facturii fiscale este trimis dupá data çi ora finalizârä
Campaniei, mesajul va fi: "Campania s-a incheiat la data de 04.12.2016, ora 23:59. Multumim
pentru participare si te asteptam la urmatoarele campanüZIZIN. Detalii pezizin.ro.')

7.10.3.8. In cazul în care numárul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost
desemnat ca fiind câçtigãtorul unui premiu rnic, atunci participantul va primi urmätorul SMS:

"Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai castigat o caciula si un fular. Suna in 48 de ore la
02I/207.00.16 sa afli cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul."

7.10.3.9. Încazul în care numärul unui un bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost
desemnat ca fiind câstigátorului unui premiu mediu, atunci participantul va primi urmátorul SMS:

"Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai castigat o vacanta in Romania. Suna in 48 de ore la
0211207.00.16 si afla cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul."

7.10.3.10. În cazul în care numárul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost
desemnat ca fiind câstigätorului Marelui Premiu, atunci participantul va primi urmätorul SMS:

"Felicitari! Ai castigat o vacânta in Laponia de Craciun. Te vom contacta pentru validarea
premiului. Pastreaza bonul fiscal inscris.tt

7.11. Inscrierea în campanie online
7.Il.L Înscrierea se realizeazá prin accesarea site-ului www.zizin.ro sau www.dacupace.ro, în perioada

10 octombrie 2016 (ora 00:00) - 04 decembrie 2016 (ora23:59), de unde participantul se va putea
înscrie în Campanie, urmând paqii afiçafi.

7.ll.2.Pentru a se putea înscrie în Campanie, participantul are obligalia de a se înregistra pe website,
creând un cont de utilizator, pebaza numärului de telefon mobil çi a unui numár de bon fiscal sau
facturä fiscalä, exemplificat în Anexa 2 a prezentului Regulament Oficial, care atestá cá a

achizi{ionat cel pulin un produs ZIZIN participant în Campanie, conform prevederilor Secfiunii 4

çi a art. 5.3.
T.ll.3.Inscrierea online presupune trimiterea datelor cu care s-au completat cele douá câmpuri ("numár

de telefon" çi "numär bon fiscal") apäsând butonul "Trimite". Înscrierea va fi însolitá de afiçarea
pe paginä, fie a unei confirmári a validitäfii datelor çi a înscrierii în Campanie a numärului de
bon/facturá sau, dupä caz, a unui mesaj care explicá motivele pentru care datele nu sunt valide Si
pentru care numärul bonului/facturii fiscale de participare nu a fost înscris în Campanie.

7.ll.4.Pentru ca o înscriere prin intermediul platformei Campaniei sä fie validatá preliminar, aceasta
trebuie sä îndeplineascä cumulativ urmätoarele condiçii :

7 .I1.4.1. Sä confinä numärul bonului/facturii fiscale, pe baza cáruia a fost achizilionat cel pulin unul
dintre produsele ZIZIN participante în Campanie.

7.I1.4.2. Numárul bonului sau a facturii fiscale sã fie înscris pe platforma de concurs, în perioada 10

octombrie 2016 (ora 00:00) - 04 decembie2016 (ora23:59), inclusiv.
7.1I.5. Fiecare înscriere prin intermediul platformei Campaniei este validatá inilial la momentul intrárii în

Campanie. În acest sens, pentru fiecare înscriere online, participantul va primi imediat din partea
Or ganizatorului, unul dintre urmátoarele räspunsur i :

7.I1.5.1. Dacã numärul bonului fiscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce priveçte forma
sau numärul de caractere. atunci mesajul va fi: "Nurnarul bonului fiscal cstc invalid. Te ruga¡n
vcrifica cu atentie si inscl'ic uumarul corect."

7.I1.5.2. I)acá este însclis r,rn nlunãL de bon fiscal/fàctur'á fiscalä utilizal cìe.ja ¡rentru înscrierea în
Caulpanie, atunci mesa.jLrl r,¿r Jì: "Acest numar clc bon fiscal a mai fbsl inscris! Te rug:ìnl
vcrific:i cu atentie si insrric numarul corect."
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.3. Pentrtt numãrul de bon fiscal/làcturã flscalã corcct înscris în Cantpanic, nresa.iul va fi
"Numarul bonului fiscal a lbst inscris! Te-ai inscris la tragerile la sorti pcntru prcmiile
ZIZIN. Pastrcaza bonul fiscal pcnfru validarc!',
4. Penlnl al 3-lea numãr de bon fiscal/factr.rrá fiscalá corect însclis pe parcursul unei zile,
mesajul va fi: "Bonul a fost inscris! Ai inscris maximul <ìe bonuri astazi, insa tc asteptam si
mainc.tt

7.11.5.5. Pentru bonurile/facturile înscrise peste limita zilnicá admisá, rnesajul va fi: "Ai atins
limita maxima de bonuri fiscale ce pot fi inscrise azi! Pentru noi sanse la prcmiil e ZlZlN,
inscrie numerele bonurilor fiscale si maine.t,

7'11.5.6' În cazul în care.înscrierea are loc înainte de data çi ora începerii Campaniei, rnesajul va fì:
"Campania ZIZIN are loc in perioada 10.10.2016 - 04.12.2016. Trimite numarul bonului
fiscal in perioada promotiei si poti castiga unul dintre premiile ZLZIN."

7.11.5.7. In cazul în care înscrierea are loc dupá data çi ora finalizârä Campaniei, mesajul va fi:
"Campania s-a incheiat la data de 04.12.2016, ora23:59. Multumim pentru participare si te
asteptam la urmatoarele campanii ZIZIN. Detarii pe www.zizin.ro.',

7.1 1.5.8. În cantl în care numärui unui bon hscal/unei factrri frs"al" transmis online a fost desemnat
ca fiind câstigätorului unui premiu mic, atunci participantul va primi urmätorul SMS: ,'Felicitari!
Ai ales ZIZIN si ai castigat o caciula si un fular. Suna in 48 de ore Ia 021/207.00.16 sa afli
cum po-ti intra in posesia premiului. pastreaza bonul."

7 .11.5.9. În cazul în õare numärul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis online a fost desemnat
ca fiind câstigátorului unui premiu mediu, atunci participantul va primi urmátorul SMS:
"Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai castigat o vacanta in Romania. Suna in 48 de ore la
021/207.00.16 si afla cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul."

7.1 1.5.10. În cazul în care numárul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis online a fost desemnat
ca fiind câstigátorului Marelui Premiu, atunci participantul va primi urmätorul SMS: "Felicitari!
Ai castigat o vacanta cu familia in Laponia de Craciun. Te vom contacta pentru validarea
premiului. Pastreaza bonul fiscal inscris."

SECTIUNEA 8. CLAUZE. DIVERSE DE
8.1 Numãrul unui bon fiscal sau al unei facturi fiscale unice (din prisma con!inutului

elementelor prevázute legal - logotipul çi seria fiscalä a aparatului de marcat electronic fiscal, data
çi ora emiterii, precum çi numárul de ordine) care atestä achizilionarea a cel pulin unui produs
ZIZÍN participant, nu poate fi înscris în Campanie decât o singurá datä, indiferent de
metoda/modalitatea de înscriere utilizatá (sMS sau online, accesând platforma de concurs prm
intermediul site-ului www.zizin ro sau www.dacuoacerro).

8.2. În cazul în care un participant reclamä, în orice modalitate, invalidarea numärului bonului
fiscal sau a facturii fiscale înscris în Campanie, indiferent de motivele pe baza cárora are loc
aceastä invalidare (ca de exemplu, numáruI a mai fost înscris în Campanie anterior, numárul este
greçit, incomplet sau incorect etc.), atunci se va respecta urmätoarea procedurä de validare sau
invalidare:
8.2.1. Organizatorul îi va solicita participantului sä formuleze reclama{ia pe adresa de email

ptomotie@zizin.ro çi sä prezinte în termen de 48 de ore de la data formulärii acelei
reclamafii, dovada clelinerii în original a bonului fiscal sau a facturii fiscale ce conline
numärul la carc face referire reclamafia. Participantul poate face dovada definerii bonului
fiscal sau a facturii fiscale în original prin expedierea documentului fiscal în original
irttact, la sediul Organizatorului, prin poçtä sau curier, cu cont-rrmare de primire.

8.2'2. În cazul în care numárul bonului fiscal sau a facturii fiscale disputat în óadrul reclamaliei a
fost înscris anterior în Campanie de alt participant, pentru a se putea face valiáarea
participantului ce a achiziçionat în realitate çi în mod col'ect produsul participant sj a ñcut
înscrierea î;r Campanie în concordan!á cu prezentul Regulament Oficial, Oiganizatonl îl
va conlacta;i pe participantul calc¡ a înscris în prealabii în Campanie nunr¿irul bonului
fiscal saLr a lirclurii fiscale la nur-nãrul de telefbn de la carc s-a efectuat înscric,r'c.¿L çi îi va
conrttnic¿t s'.t4ttl apelului. Dupãr îusliintarea participartulr-ri clespre situalia de 1â1r1. i se va
solicita sÌi lrrczinte în termen de 4.3 cle ore de la data r:ontactãrii sale telelbnicc. riovada
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dc{inclii în original a bonulr"ri lìscal sar¡ a làctulji liscale ce arc lnscns rllrnáru ts.

penlru it sc pulea íàce în acesl fel validatea sa prelinrinarã - 1à!ã de silu
exislenlã. Parlicipanlul poate làcc dovacla clelinerii bonulr.ri fìscal sau a fa
original prin expedierea docunrentr-rlui fiscal intacl cã1re Organizator
recomanclatã cu conlìrmare de prirnire sau prin curiet, penlru a se putea

validarea sa preìiminar'á a fost electuatã conforn-r regulilor.
8.2.3. În cazul în care vreunul din participanlii menjionali nai sus ltu respectá

menlionat în cadrul acestor articole, nu expediazá bonul fiscal sau factura lÌscalä în
original, cu numärul înscris sau refuzá prezentarea dovezii delinerii acestuia, atunci
Organizatorul îçi rczervâ dreptul de a invalida înscrierea respectivului document fiscal,
prin eliminarea înscrierii acestuia dinBaza de Date a Campaniei, fãrá a avea obliga{ia de a
notifica participantul în acest sens.

SECTIUNBA 9. ACORDARBA PREMIILOR
9.1. Desemnarea câçtigátorilor tragerilor la sorli în loteria publicitará din cadrul Campaniei are loc

dupá cum urmeazâ'.
9.1.1. Tragerile premiilor mici
9.1.i.1. Pentru fiecare premiu zllnic se va desemna anterior începerii Campaniei, în mod aleator,

câte un moment câçtigätor (definit sub forma: zi, orá, minut) çi, respectiv, câte un numär de ordine
asociat fiecárui moment câçtigátor (un numär întreg între 1 çi 7, pentru intervalul promolional 10

octombrie - 26 noiembrie 2016 çi un numär întreg între I çi 8 pentru intervalul promolional 27

noiembrie - 04 decembrie 2016). Momentele câçtigätoare vor fi extrase din intervalul
corespunzätor perioadei Campaniei.

9.1.1.2. Momentele câçtigátoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate

într-un document scris çi certificat de cátre un notar public, ce nu va fi fãcut public.
9.1.1.3. Va fi desemnat câçtigátor participantul care introduce în promolie un numár de bon fiscal

dupä un moment câçtigätor çi al cárui numär de ordine este corespunzálor momentului câçtigátor
respectiv (Exemplu: sä presupunem cä pentru ziua Z momentul câçtigátor este ora hh:mm, iar
numárul de ordine are valoarea 3. Va câçtiga participantul care a introdus al 3-lea numär de bon
fiscal valid dupá momentul hh:mm). De asemenea, participanlii cu urmätoarele 4 numere de

ordine vor fi desemnali rezefve. Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnalirezerve participanfii
al cáror numere de ordine sunt: 4, 5, 6 çi 7).

9.I.1.4. Dacä între douá momente câçtigátoare nu s-a introdus niciun numár de bon fiscal valid în
promolie çi astfel nu s-a putut desemna niciun câçtigätor pentru primul moment, numárul de

ordine aferent celui de-al doilea moment câçtigátor va fi aplicat doar dupä desemnarea

câçtigätorului çi rezervelor pentru momentul câçtigátor antecedent (de ex: dacä un moment
câçtigátor este ora 10:00 cu numár de ordine 3 qi urmätorul este 12:07 cu numär de ordine 2, iar
între cele douá momente nu au fost introduse numere de bonuri ltscale valide, al treilea numär de

bon fiscal valid introdus dupá 12:01 (care reprezintä çi al treilea numär de bon fiscal introdus dupä
ora 10:00) va f,r desemnat câçtigätor pentru ora 10:00, pentru urmätoarele 4 numere de bonuri
fiscale vor fi desemnate rczerve pentru momentul câçtigátor 10:00; al doilea numär de bon hscal
valid trimis dupá desemnarea rezewelor pentru primul moment câçtigátor va fi desemnat

câçtigätor pentru ora 12:07 , iar urmäto arele 4 numere de bonuri fiscale valide vor fi desemnate

Íezerve pentru acelasi moment).
9.1.1.5. Un participant unic la Campanie (din prisma actului de identitate transmis pentru validare)

poate câçtiga un singur premiu mic (l set cáciulá çi fular) pe toatä perioada desftgurärii
campaniei.

9.1.1.6. La tragerea la sor!i vor participa toate documentele fiscale valide înscrise în intervalul de

participare pentru care ¿rre loc extragerea çi necâçtigátoare de alte prernii.
9.1.1.7. Câçtigätorii vor'fi înçtiinlali automat plintr-un mesaj de tip SVIS.

9.1.1.tì. Pentru fiecal'c n¡-lutãr de document Jìscal cxtras ca fìind câ;1ii1a1or, se vor extrage cíttc 4
lrLulere de docurnentc 1ìscale derczervá.

9.1.2.'l'¡-äqcrilc premiilor rncrlii

,R,¡rl-



9 .2.1 ì)cntru tragerilc ltrcrriilor ntcdii, r,or fi acorclatc un nuntãr de 4 vacantc în Rontânia, l-recare
lragerc fiinc1 organtzaló,la llecare douä salttãmâlti*

2.2. Prcmiile vor ll acordate llrin exlr'agere alcatoric, înzile clc luni, lìecarc cxtr.agcre organlzatã
la inlerval de douã sãplãn-râni pentm înscrierile din cele 2 säp1ãnrâni anterioare (luni, ola 00:00 -
dunrinicã, on23:59), eleclronic, cu ceftificare notarialá

1.2.3 Tragerile vor avea loc în: 24 ocronbrie2016, 07 noiemblie 2016,21 nojet'nbrie 2016 SI 05
decembrie 201 6

9.1.2.4. La lragerca la sorfi vor parlicipa toate numerele de clocumente fìscalc valide, înscrise în
intervalul de parlicipare pentru care are loc extragerea çi necâçtigätoare de alte premii.

9.1.2.5. câçtigalorii vor fi înçtiin{afi automat, printr-un mesaj de tip sMS.
9.L2.6. Pentru fiecare numär de document fiscal extras câçtigätor, se vor extrage câ,Ie 4 nurnere de

documente fiscale, de rezervá.
9.1'2.7 . Un participant unic la campanie (din prisma actului de identitate transmis pentru validare)

poate câçtiga un singur premiu mediu (l vacan!ä în Rornânia) pe toatá perioada desñçurärii
campaniei.

9.1.3. Tragerea Marelui Premiu
9.1.3.1. Marele Premiu al Campaniei constä într-o vacan!á în Laponia, de Cráciun, si se va acorda

prin tragere la sor{i notarialä, la finalul Campaniei.
9.1.3.2. Extragerea va avea loc pe data de 07 decembrie 2016, urmând ca potenlialul câçtigätor sá

fie contactat de cätre reprezentantul Organizatorului în maxim 48 de ore pentru á"-urur.u
acliunilor de validare.

9.I.3.3. Latagerca la sorfi vor participa toate numerele de documente fiscale valide înscrise în
Campanie çi necâçtigátoare de alte premii, indiferent de modalitatea de înscriere utilizatá.

9.1.3.4. Pentru numärul de document fiscal extras ca fiind câçtigätor al Marelui Premiu, se vor
extrage cãte 4 numere de documente fiscale, de rczervá.

9.2. Pe întreaga duratá a Campaniei, un participant unic la Campanie (din prisma actului de identitate
_ , tran^smis pentru validare) poate câçtiga un singur premiu mic çi un singur premiu mediu sau mare;
9.3' In cazul în care un participant unic la Campanie (din prisma numárului de telefon çi al actului de

identitate transmis pentru validare) este extras câçtigätor al unui premiu mediu çi al Marelui premiu,
acesta va trebui sä aleagä premiul dorit - fie premiul mediu - vacan!ã în România, fie Marele Premiu -
vacan!ä în Laponia.

9.3.I. In cazul în care vaft refuzat Premiul mediu, se va contacta prima rczervá,din cadrul extragerii prin
care s-a acordat acest premiu çi se va începe procedura de validare;

9.3.2. În cazul în care vafi rèfuzatMarele Premiu, se va contacta prima rezervádin cadrul extragerii prin
care s-a acordat acest premiu çi se va începe procedura de validare.

10. PROCEDURA DE VALIDARE sr A PREMIILOR
10. l. Validarea câçtigätorilor çi acordarea premiilor mici çi medii

a) Dupá desemnarea unui participant ca potenlial câçtigätor al unui premiu mic/mediu, acesta va fi
contactat prin SMS în vederea aducerii la cunoçtinfä a câçtigului.

b) Mesajele de tip SMS vor fi expediate cätre numerele de telefon utilizate de eventualii câçtigätori la
înscrierea în campanie, indiferent dacá înscrierea a fost realizatá, prin SMS sau online, accesând
platforma Campaniei prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau www.dacupacc.ro.

c) Participanlii care, în urma înscrierii în Campanie a unui numár de document fiscal, indiferent de
modalitatea de înscriere utilizatá, (SMS sau online), primesc un mesaj SMS prin care sunt anunlali
cá au câçtigat un premiu mic sau mediu, vor fi rugali sá apeleze Infoline-ul ZIZÍN
(0211207 .00.16, numär cu tarif norrnal, apelabil în toate refelele) în termen de maxim 48 ore de la
momentul prinrilii SMS-ului în vederea demarárii procedurilor de validare.

d) Vor lua parte la validarea preliminarä doar participanlii unici care nu au fost validali câçtigätori în
categoria prcnriilor în cadrul cäreia îni:epe procedura de valirlare, categoria pre¡riiÌor Ãi"i ru,
categoria ¡n'cnt r i lor medii.

e) Pentru valickt;'c:r.t ;l'elillinarä a câs1igátulLrlui premiilor ntici s¿rL: rleclii ale Calnpa¡iei, ¿rcestuia i se
va solicita tclciìrttio acordul pentm ir-liloclucerea çi preluclarr::L riatclor personale cc ur.¡reazä a fi
comunicatc irriel'onic sau pe e-nrrii la una din rlri:'csole premiu@claçllllil_c_e.Ie sau



rorrotie ztn.[o în Baza de I)a1c a Organizalorului, în vcclcrca atribuirii prenriului. I) nt
cle acorcJ. potenlialii câç1iga1ori vor conllurica unrãloarelc cl¿rte pcrsotrale: nunlc. plcn
de resecìin!ãr, aclr'esa uncle vor sã le lje Iivrat prcr-niul çi adresa de enrail.

Ð ln vederea validãrii preliminare a câç1igului, Organizatorul va solicita poter-rliaì

dovada detinerii honului fiscal sau facturii lìscale ce are înscris nurnárul desenrnat ga

validarea câçligálorului se va elcclu¿r prin cxpedierea în tcmren de 2 zrle I rt

rnomentul convorbirii telefonice cu urr reprezoríanl al Olganizatorului a unei foto
bonului fiscal sau fàcturii conlinând numárul declarat câçtigã1or, prin en-rail

premiu@dacupace.ro sau plqllp1je@ZLinJq, împreuná cu o copie a cärlii de identitate prin cale
sä facã dovada faptului cá vârsta sa realá este de minim 18 ani. Neîndeplinirea acestei condilii
poate duce la invalidarea sa ca çi câçtigátor çi folosirea rezervelor, în ordinea extragerii.

g) Validarea rezervelor se realizeazâ în baza aceleiaçi proceduri prezentate la articolul 10.I , literele
c), d), e) si f), din prezentul Regulament Ohcial.

h) Foto-copia bonului fiscal sau a facturii hscale ce are înscris numárul câçtigätor trebuie transmisá
într-o formä lizibilä, prin fotografiere, scanare sau copiere, fa!á-verso, astfel încât Organizatorul sá
poatá identihca cu uçurin!á numárul înscris în Campanie, data emiterii documentului hscal, dar qi

produsele ZIZIN achizilionate.
i) Validarea finalá a câçtigãtorilor se va rcaliza pe loc, în momentul punerii în posesie a premiului,

prin prezentarea çi predarea fizicá a bonului fiscal sau facturii fiscale ce conJine numárul declarat
câçtigátor.

j) Premiile mici - set cäciulá çi fular - vor ajunge în posesia câçtigátorului într-un termen de maxim
60 de zile de la momentul validärii câçtigului.

k) Premiile medii - gift card vacan!ä cu familia 1n România, de Cráciun - vor ajunge în posesia
câçtigátorilor pâná în 15 decembrie 2016;

l) La momentul primirii premiului mic sau mediu, câçtigátorii sunt obligali sä predea curierului
documentul fiscal desemnat câçtigátor, în original, cel menlionat în mesajul câçtigätor çi sá

semneze procesul verbal de predare primire a premiului.
10.2. Validarea câçtigátorului çi acordarea marelui premiu:

a) Dupä efectuarea tragerilor la sorli pentru desemnarea câçtigátorului marelui premiu, acesta va fi
contactat telefonic în termen de maxim 48 de ore de la momentul efectuärii extragerii, pe numärul
de telefon utilizat la înscrierea prin SMS sau la qearea contului pe platforma de concurs, de cätre
un reprezentant al Orgarizatorului în vederea începerii procesului de validare preliminarä, ca prim
pas pentru validarea finalä.

b) Potenlialul câçtigätor al premiului mare va fi apelat de maxim 3 ori în termenul de 48 de ore
menlionat mai sus. În condiliile în care potenlialul câçtigátor nu poate fi contactat în cele 48 de

ore, deçi a fost apelat sau s-a încercat apelarea lui de 3 ori în zile çi la ore diferite (prin
imposibilitatea de contactare se înfelege cá, de exemplu, dar fãrã a se limita la situafiile în care

numárul de telefon nu este alocat, telefonul este închis, nu se aflá în aria de acoperire sau numárul
respectiv nu poate fi efectiv contactat etc) acesta va f,r invalidat,fiará, nicio despágubire din partea
Organizatorului.

c) Pentru validarea preliminarä a câçtigãtorului marelui premiu al Campaniei, acestuia i se va solicita
telefonic acordul pentru introducerea çi prelucrarca datelor personale ce urmeazâ a ft comunicate
telefonic, înBaza de Date aOrganizatorului, în vederea atribuirii premiului. Dacä este de acord,
potenlialul câçtigátor va comunica urmätoarele date personale, ale sale çi ale persoanelor ce le va
alege pentru a beneficia, împreunä, de premiul câçtigat: nume, prenume, adresa din actul de
identitate, cod numeric personal, serie çi numár aol. de iclenl.il.ate, numár dc telcfon çi vârs{.a.

d) În vederea validärii preliminare a câçtigului, Organizaforul va solicita potenfialului câçtigátor
dovada delinerii documentului fiscal (bon sau facturä) cu numãrul desemnat câçtigátor'. Pre-
validarea câçtigátonrlui se va efectua plin expedierea în teLnlen de 2 zile lucrátoale de la
momentul convorbilii telefonice cu un replozentant aI OrganizalorLrlui a unei foto-copiì lizJbile a

ciocumentului fiscal oonlinând numärul câsri¡-tãtor prin email l¿r ¿rlrcsa p_Iglq1u@dgç_UpaC(:.r'(_) sau
p¡grng!g@ø4!,r'o_. înrpreunä cu o copic a cirrtii de iclentitate prin r:¡rc sá facä dovada firplLi)r"ri.cã

r,âl'sta sa realá eslc clc rrinir¡ l8 ani. Neîndc|linirea acestei conrlitii r;oate cluce la invalirlalcir sa ca

si câçtigãtor çi foiosirc¿r lezen,elor, în orrlir.rcir cxlr'agerii.

I

;



e) Validarea l'czcrvclot se rcalizcazä în baza aceleiasi procccluli ¡tlczcnletlc ìa articolul 10.2. b), c) si
cl). din ¡r'ezenlul lìeguìarrenl Oficial.

D ììoto-collia bonltltti fìscal sau a faclurii fìscale ce arc înscris nunrãrul câstigãtor lrebuie transrrisãr
în1r-o lòrmá liztbilá', prin flctografiere, scanare sau copiere, là!ã-verso, as1leiîncât Orga¡izatorrl sã
poalã iclenliljca cu uçurin!á nunrãrul înscris în Canrpanie, data emilerii dooumentului fiscal, clar si
produsel e ZIZIN achizi!ionate.

g) Validarea finalã a câçtigálorului se va realiza înainle de înmânarea de cátre Or-ganizator a
premiului, prin prezentarea çi predarea fizicá a documentului fiscal (bon sau factuø) declaral
câçtigátor, personal, în original.

lr) Premiul cel mare va fi Înmânat personal câçtigálorului în termen de l0 zlle de la validarea
câçtigului, de cätre Organizator, urmând ca împreunã cu Organizatorul sá stabileascä de comun
acord toate detaliile activärii premiului, reprezentat, în acest caz, de un gift card personalizat,
conform celor menlionate la secliunea 6.

i) În situalia în care se constatá o neconcordan!ä între numárul înscris pe documentul fiscal prezentat
çi numálul declarat câçtigátor sau în cazul în care câçtigátorul nu pàate prezenta dovada detinerii
documentului fiscal frzic, predarea premiului nu se va mai realiia. În astfel de siiualii,
Organizatorul va apela la rezerYe) în ordinea în care acestea au fost extrase. Dacä niciuna dintre
rezerve nu îndeplineçte condiliile de validare din prezentul Regulament Oficial, premiul va
rámâne în posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 11. CLAUZF. DIVERSE
ACORDAREA PREMIILOR

PRIVIND VALIDAREA GURTLOR gr

1 1.1. Organizatorul nu îçi asumá räspunderea pentru bonurile sau facturile fiscale necorespunzätoare din
punct de vedere al confinutului, ca de exemplu, dar ftrá" a se limita la, bonurile care nu includ produsele
participante la Campanie, aça cum au fost acestea definite în cadrul Secliunii 4 çi articolelor 7 .4 çi 7 .5 din
prezentul Regulament Oficial.
1 1.2. câgigätorul premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane;
11.3' In cazulîn care un câçtigätor refuzápremiul oferit în cadrul acestei Campanii, va semna o declaralie
pe proprie räspundere prin care va declara cä renunfä la premiul oferit çi la orice alte drepturi legate de
acest premiu. Dacä aceastä declaralie nu se poate semna în prezenla unuia dintre reprezõntanfii
Organizatorului, atunci declaralia semnatä se va trimite Organizatorului prin curier, în termån de 2 zile
lucrätoare de la validarea câçtigului;
1 1.4. Câçtigátorii vor fi validafi doar dacã respectá condiliile preväzute în prezentul Regulament;
11.5. Organizatorul nu poate fi fãcut räspunzätor pentru documentele trimise de câçti[ator care nu ajung
în posesia Organizatorului în termenele menlionate în prezentul Regulament çi nici pãntru premiile care
nu ajung la câçtigátor din motive independente de voinla Organizitorului, ca de exåmplu, iu. ñrä a se
limita la' comunicarea eronatá de cátre câçtigätor a adresei di expediere, transmiterea documentelor de
validare cätre alte adrese de e-mail, altele decât cele comunicate de cätre Organizator? sau pentru
transmiterea de informalii incomplete, ilizibile çamd;
I 1'6. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite în bani sau cu alte beneficii, altele
decât cele stabilite prin prezentul Regulament;
1 1.7. Premiile mici çi medii vor fi expediate câçtigátorului prin curierat rapid, doar pe teritoriul României;
11.8. Premiul cel mare va fi înmânat personal câçtigätorului de cätre Organizator, dupä extragerea fi'alä
çi validarea câçtigätorului, nu maitàrziude 16 decembrie 2016;
l1'9' (din ntitate çi numärului de telefon utilizat la înscriere)poate ingur singur premiu mediu çi un singur premiu mic, páîntrea aniei, seçte unul sau mai mulie nurnere de telefon pentru
înscrierea numerelor de bonuri sau facturi fiscale;
11.10. În situalia îtl cate, pe parcursul pt'ocesului de validare, în cazul premiilor medii, se dovedeçte cä
aceeaçi persoatlã rL nlai câçtigat un premiu lrediu pe durata (ìarnpaniei, sau în cazul pt.emiilor mici, un
plemiu mic, câstigitl lespectiv va fi anulat si premiul se va acolcia pr-imei tezerve;
11-11. In sittra[il iir care, pe parcursul ¡r'ooesului de valiclal'c" îlr r:azul Marelui Pt.emiu. se dovedeçte cä
aceeaçi pet'soarlli ¡l lllai câçtigat un pt'otrirr l-nediu pe dulatzr Lìanr¡taniei, aceasta r,¿r trcbui sã aleagá u'
l;ingur prclnirr i:,,:.iiLl salì tr?rrc. Pl'cllriLll l¿t care a ret unlat 1r¿¡ f1'r)i,' ja 1tr-i¡ra rezelvãr:



11.12, Tìczcn,ele vor intra în procesul clc validare a câstigtrlr-ri îrl tll'dine, doar în cazttl în

perso¿ìu¿ì aflatãr în proces clc valiclalc a câstigultti ltlt a îndcpìinit condiliile prez.enltrltti Rc

relìtz-¿ilprcntiul sauafòstexlrasãcâçtigàitoalcînconciiliilcart. l1.10Si art. ll.il;
11.13. Organizalorul Cantpaniei ltu esle räspunzãtor pentru plala cheltuielilor suplimetltarc ce

din punerea în posesie a Marelui Preniu, ca de exemplu, dar 1ãrá a se limita la: cheltuieli de

localia stabilitã de Organtzalor pentlu înnânarea Marelui Prerriu;
11.14. În cazul în care câçtigátorul Plemiului Mare este o persoauá aflatá' în irnposibilita

ot'

d

I

tea de a

deplasa în ziua çi la locul stabilit pentru înnânarea premiului (de exernpltt, dar ñrá a se lir¡ita la, îngrijiri
rnedicale çamd), aceasta poale opta pentru împuternicirea unei alte persoane pentru a intra în posesia

preniului câçtigat, în numele câçtigátorului, dar doar prin împuternicirea sa în scris çi semnarea de cátre

câçtigátor a unei declaralii pe proprie ráspundere, autentificatá de un notar public.

SECTTUNF,A 12. MINORII
12.1 Persoanele minore (cele cu vârsta mai micá de 18 ani la dala încep erii Campaniei) nu îndeplinesc

condiliile de participare în cadrul prezentei Campantt;

IZ.2 î¡ cazul în care una dintre persoanele ce poate face dovada delinerii unui docurnent fiscal (bon

fiscal sau factura fiscalá) câçtigátor în cadrul prezentei Campanii este o persoanä cu vârsta mai micá

de 18 ani, aceasta, conform prevederilor prezentului Regulament va fi declaratá necâçtigätoare,

invocând neîndeplinirea condi{iilor prevázute la art. 5.1.

t2.3
S 13. ERO COMUNICÃNT PUNIICITARE NECORESPUNZATOARE

13.1. înscrierile în campanie sau revendicärile pe bazaunor documente care sunt ilizibile, degradate,

modificate, duplicate, falsificate, care confin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând

ñrä limitare orice alt tip de modificäri ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate

manevrärii acestora, înscrierile dupä data de 04 decembrie 2016,ora23:59, vor fi nule çi nu vor fi
luate în considerare de Organizator.

t3.2. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzátoare, deteriorate sau

falsificate çi nici nu va fi obligat sä acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu

îndeplinesc toate condiliile prevázute în prezentul Regulament Oficial.
13.3. Oiganizatorul nu este räspunzátor pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în

aceastä Campanie.
13.4. Organizatorul nu îçi asumá räspunderea pentru pierderea statutului de câçtigátor al unui participant

ca uffnare a neapelärii numárului de Infoline pentru validare în termenul stabilit sau a imposibilitálii
contactärii persoanei în cauzá, doar în cazul Marelui Premiu, din motive independente de

Organizator.
13.5. brganizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defecliuni tehnice independente

de voinla sa, cauzate de conexiunea la internet a participantului sau de semnalul çi calitatea refelei de

telefonie, fixá sau mobilä.
13.6. Reclamaliile referitoare la premiul câçtigat, ulterioare momentului semnárii procesului verbal de

predare-primire, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Acesta este îndreptálit sá ia toate

másurile necesare în caz de tentativá de fraudá a sistemului, abuz sau orice altä tentativá care ar putea

afecta imaginea sau costurile acestei campani i promoli onale.

13.7. S.C. Apemin ZIZIN S.A. (Organizatorul), S.C. Mullen Lowe S.A. (Agenfia) çi toli partenerii

acestora care au executat materialele publicitare dedicate Campaniei nu vor fi räspunzátori pentru

erori de imprimare a bonurilor flrscale sau facturilor fiscale sau de nrutlul îtr cate ptodusele ZIZIN
parlicipante apar menfionate pe acestea.

13.8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de livrarea defectuoasá a premiilor.

IìIìCTIUNEA 14. CONI,'IDBNTIALITATì1A DATBLOR
1¡1.1 . Prin prezentu) ììcgularnent, Organtzltonrl se obligá sä r'c:;peote prevederiile l,cgii 67712001

privind plotec!ia pelstianelol cu privile l,ii ¡r'erlucrarea datelor ct-i c¿il'ac1eL personal çi liìrcltr circtrlalie

a acestor date, ,stt') clrtc 1tc clurata campanioi. ))atele cu caraclet'itclsotral colectate în Baza tlc l)ate din



ci.rclrtìl accstci Carrpanii I-ìu vor 1ì dezvãluite oã1rc ter'li. cu cxccplia cazului în care Organizalorul
rebuie sã rcspecte obligaliilc intpusc de legislatia în riigoarc.

I)articiparrtul la Canr¡ranic, în calitale cle pcrsoana r¡izatã. conlbrnr L,cgii 67712001, arc un-nãtoarclc
turi: cireplul la infornrare (art. l2), drcptul cle acces la dalcle sale (art. l3), dr:ep1ul de intelvenlie
la datelor sale (alt. la) çi dreptul de opozitie în cazul prelucr'ärii datclor sale (ar1. 15). În vedereaasru)

exercilãrìi aceslor drepturi, participantul la carrpanie va 1t.ansmite o solicitarc scrisã, clatalã si
semnalä. cátre organizator, la sediul social al acesluia, nrentionat la Secliunea 1 din pr:ezentul
Regulament.

14.3. Unnãtoarele date personale vor fi colectate înBaza de Date construitá çi administlatä în condilii
de deplinä sigurantá, pe durala campaniei:

14.3.1.Petltru înscrierea bonurilor sau facturilor fiscale, fapt ce implicä participarea în cadrul prezentei
campanii: numärul de telefon;

14.3.2. Pentru validarea câçtigátorului: nume, prenume, data naçterii, email.
14.3.3. Pentru expedierea premiilor: adresá.
14.3.4. Pentru înmânarea premiilor: semnäturá.
14.3.5.Datele personale menlionate anterior nu vor fi ñcute publice, ele fiind necesare doar pentru

înscrierea în Campanie sau, dupá caz, pentru validarea câçtigätorului si înmânarea premiilor;
14.4. Numele çi prenumele câçtigátorilor premiilor menlionate în prezentul Regulament vor fi fãcute

publice în termen de 3 zile de la ftnalizarea validärii pe platforma Campaniei, accesatä prin
intermediul www.zizin.ro, conform obligaliilor impuse Organizatorului de OG 9912000 privind
comercializarea produselor çi serviciilor de pia!ä;

14.5. Scopurile constituirii Bazei de Date sunt: extragerea çi validarea câçtigätorilor, înmânarea
premiilor câçtigätorilor, înregistrarea câçtigátorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu
privire la participanfi, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare permise de lege cu
privire la alte acliuni desfãçurate în viitor de cätre Organizator, acestea din urmá doar dacä persoana
vizatá çi-a exprimat acordul în acest sens. Obligativitatea de a nu disemina datele personale cätre
terfi, cu excepfia, împuternicililor säi, este asumatá de Organizator;

14.6. Prin participarea la prezenta Campanie promojionalä, participanlii îçi dau în mod expres
consim!ámântul ca datele lor personale sá fie prelucrate çi incluse înbaza de date a Apemin ZIZIN
SA în vederea validärii, atribuirii premiilor çi îndeplinirii obligafiilor fiscale ale organizatorului
prezentei Campanii;

14.7. Participarealaprezenta Campanie constituie acordul potenlialilor câçtigätori referitor la faptul cä
numele, câçtigul, imaginea çi vocea vor fi fãcute publice, potrivit legislaliei în vigoare çi toate acestea
vor putea fi utilizate în materialele publicitare ale Organizatorului, fãrá niciun fel de obligafie de
platá. Câçtigätorii îçi vor putea exprima în scris acest acord, printr-o declaralie, la cererea
Organizatorului. Refuzul semnärii acestei declaratii nu va prejudicia în niciun fel calitatea de
câçtigätor si acordarea premiului.

S 15. LIMITAREA RASPUNDERII

15. I . Prin participarea la campanie, participantul declarä pe proprie räspundere ca a luat la cunoçtin!ä çi
este de acord cu urmätoarele:

a) Participantul este singur räspunzator pentru orice acliune neconformä cu realitatea;
b) Participantul çi eventualii câçtigátori sunt de acord çi se obligä sä respecte çi sä se conformeze

tuturor cerinlelor çi condifiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestoraaîágãnd räspunderea personalá çi exclusivä a participanfilor çi eventualilor
câçtigãtori;

c) Toli câstigátorii sunt de acolcl sá facä dovada vârstej rninime cerute pentru palticiparea la aceastá
Carr,peir-.ie. sá lvnizeze Olginrizatorului datele r-re('('saÍe expedierii/înrnânãrii prenriului çi sã
selnl)e2.c un proces verbal c1c picdare-plimire a prcnrrr)ui câçtigat;

d) PaLlicii.r¿rrtul declará cá nu suJ-cr'ãr de afectiuni fizjcc r;r:rr psiJrice care sã lrtcir i;rposibilá utilizalea
1tt-en riihr,'



o
c) ì)arlicipantul cslc corrstient de concìiliilc ncllmalc dc utilizarc a plenriilor'çi poatc

accstea liirã a conslilui o arreninlare la aclresa sãnirlirlii gi integritãlii salc cor'pclralc

din jur';

clc

a I

D To!i participanfii çi eventualii câ5tigátori sunt dc acord çi sc obligã sã respecle çi sä se

tuturor cerinlelor çi concliliilor inrpuse de Organizalor prin prezentul Iìegulan'rent

1s.2.
a)

nerespectarea acestora atrãgâncl rãspunderea personalã çi exclusivã a par'licipanlilor çi
câçtigátori.
Prin prezenta Campanie, Or ganizatorul :

b)

Nu este ráspunzátor pentru deteriorarea, disparilia sau sustragerea pren-riilor dupä nrornentul
preluárii lor de s¿¡s'c4$igãtor;
Este exonerat de cátre participantul la Campanie, acordul de voin!á al acestuia fiincl dat prin
simpla participare laprezenta Campanie, de orice räspundere pentru toate prejudiciile suferite de
cätre participant în legäturá cu prerniile, ulterior momentului preluárii acestora, indiferent de
natura acestor prejudicii, incluzând, dar fãrá a se limita La, vâtámari corporale çi/sau vátámäri ale
sánátálii, respectiv, vátámári sau daune aduse patrimoniilor;
Nu are nicio obligalie de a menline corespondenla cu solicitanlii unor revendicäri necâçtigátoare
ce apar ulterior acordärii efective a premiilor;
Nu este räspunzátor de eventualele prejudicii sau daune catzale de cätre câçtigátorul prerniului
acordat în cadrul Campaniei, unor terli în legäturä cu acestea, indiferent de natura acestor

c)

d)

udicii.

16.1. Organizatorul nu este räspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligalii fiscale legate
de premiile oferite, cu exceplia impozitului cu relinere la sursä aplicabil veniturilor individuale provenite
din campanii promolionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sá îl calculeze, potrivit premiilor
pe care le oferá çi a cáror valoare o va suporta, sá îl refiná çi sä îl vireze la bugetul de stat, conform
prevederilor Legii nr.57112003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA

17 .1. Campania poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariliei unui eveniment ce constituie for!ä
majorä, inclusiv în cazul imposibilitáfii Organizatorului, din motive independente de voinla sa, de a

continua prezenta campanie promofionalá.
17.2. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forla majorä înseamnä orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau preväzut de cátre Organizator, a cärui aparilie îl pune pe acesta din urmá în
imposibilitatea de a-çi îndeplini obligaliile asumate prin prezentul Regulament Oficial;

17.3.. Dacá o situafie de for!ä majorä împiedicä sau întârzie total sau parlial executarea Regulamentului
Oficial çi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de räspunderea privind îndeplinirea
obligaliilor sale pentru perioada în care aceastá îndeplinire va fi împiedicatá sau întârziatá. Dacá, va
invoca forla majorá,, Organizatorul este obligat sä comunice participanlilor la Campanie existenla acesteia
în termen de 5 zile lucrátoare de la aparilia cazului de for!á majorä;
I7.4. În înfelesul prezentului Regulament Oficial, constituie cazuri de for!á majorá urmätoarele
evenimente: pierderea bazelor de date care conlin numerele documentelor fiscale, avarierea sistemului
informatic de stocare a datelor çi alocare a premiilor, produse prin eroare umaná, tentative de fraudá a
mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace, orice reglementare care poate apárea
ulterior inträrii în vigoare a Regulamentului Oficial çi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
17.5. Enumerarea din articolul de mai sus r1u este limitativä, fiind utilizatá,numai în scop exemplificativ.

SECTIUNEA 18. I,I'TIGII SI FRAUDII
i 8. Eventualele lili¡rii apämte în1re Organizrrlor çi participanlii la prezenta Campanie so vol rezolva pe

cale amiabilä sau, în oazul în care îrrlelcgcLìlr: nu vor fi posibile, ìitigiile vor fi solulionatt: cle inslanlele

.jLrdccãtoleçti conrpe tcrnlc ronrâne, în jr.rrisiÌit:iia cãrora se aflá Olgani::alorul.

16. TAXE I IMPOZITE



UNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
19 oada desñçurärii Campaniei, Regulanrentul Oficial este disponibil în nrod glaluit. penlru toli

anlii, pe pagina web a Organizalorului, wwu,.zizin.ro, sau pe platlonna Cantpaniei,
ace . Regulanentul va fi transmis în nrod gr'aluit oricárui solicitant ce va trimite o sclisoare

ll

iul SC Apemin ZIZIN SA, strada Horea nr. 13, localitalea Zizin,judcful Braçov sau pe e-mail la
adresa promotie@zizin.ro. Pr:in participarea la aceastá Campanie, participanlii sunt de acord sã respecte çi
sä se conformeze tuturor prevederilol, termenilor çi condiliilor prezentului Regulament Oficial.

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notaríalã VERITAS, astazi data autentihcarii,
intr-un exemplar original câr€¡,rârflâDe în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
lamàre în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
HARVAT IOANA

S.S



EXA 1 a Regulamentului Oficial al Campaniei promotionale "Vacanta s-a terminat, ZIZIN te trimite din
nou în vacantà"
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