
 

 

 

 

 

 

CAMPANIA PROMOȚIONALĂ “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de Sărbătoare” 

 

14 decembrie 2017 – 07 februarie 2018 

REGULAMENT OFICIAL 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania promoțională “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de Sărbătoare” (denumită în cele ce urmează 

“Campania”) este organizată și desfășurată de S.C. Apemin ZIZIN S.A. (denumită în cele ce urmează 

”Organizator”), cu sediul social în localitatea ZIZIN, str. Horea nr. 13, jud. Brașov, având cod unic de 

identificare RO1132468, înregistrată la Registrul Comerțului din Brașov sub numărul J08/529/1991. 

Organizatorul este înregistrat în Registrul de Evidență al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sub numărul 29171/08.08.2013. 

1.2. Campania se derulează prin intermediul împuternicitei S.C. Mullen Lowe S.A. (denumită în cele ce urmează 

”Agenția”), cu sediul în București, clădirea Metropolis Bravo, str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, etaj 3, corp 

V, sector 1, având cod unic de identificare RO 6645758, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub 

numărul J40/25070/1994. Agenția este înregistrată în Registrul de Evidență al Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 3325. 

1.3. Pe perioada Campaniei Promoționale, Organizatorul și Agenția, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile 

Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, vor desfășura următoarele activități: 

1.3.1.1. Vor prelua prin intermediul câmpurilor de înscriere de pe platforma online a Campaniei 

următoarele date personale: numărul de telefon mobil utilizat pentru înscrierea numărului bonului 

fiscal sau facturii fiscale (denumite în cele ce urmează „documente fiscale justificative”), 

necesar înscrierii în Campania promoțională “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de Sărbătoare” 

1.3.1.2. Vor construi și administra, în condiții de deplină siguranță, baza de date cu înscrieri prin SMS și 

vor colecta numărul de telefon mobil al participantului pentru a putea face asocierea între 

numerele documentelor fiscale transmise prin SMS și cele înscrise prin intermediul platformei 

online a Campaniei Promoționale; 

1.3.1.3. Vor constitui și vor gestiona, în condiții de deplină siguranță, o bază de date comună (numită în 

continuare „Baza de Date”), cea care va cuprinde datele necesare înscrierii participanților la 

Campania Promoțională, indiferent de modalitatea de înscriere, online sau prin SMS, așa cum 

sunt acestea menționate în prezentul Regulament Oficial al Campaniei; 



 

 

 

1.3.1.4. Vor gestiona procedura de validare a câștigătorilor, cea care se va face prin înregistrarea unei 

copii a cărții de identitate, pentru a face dovada vârstei minime admise pentru participarea la 

Campanie, anume, 18 ani, condiție valabilă pentru fiecare categorie de premii, și prin dovada 

deținerii bonului/facturii fiscale ce are înscris numărul declarat câștigător; 

1.3.1.5. Vor colecta datele suplimentare necesare livrării premiilor câștigătorilor validați, cum ar fi, dar fără 

a se limita la, nume și prenume, adresa de livrare a premiului sau alte informații care permit 

expedierea, respectiv înmânarea în bune condiții a premiilor; 

1.3.1.6. Vor susține linia informativă a campaniei în vederea acordării de informații/detalii cu privire la 

prezenta campanie promoțională, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-18.00, doar în 

perioada desfășurării campaniei promoționale, 14 decembrie 2017 – 07 februarie 2018, 

exceptând sărbătorile legale; 

1.3.1.7. Vor asigura validarea și identificarea câștigătorilor în condițiile stabilite prin prezentul Regulament 

Oficial. 

1.4. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează 

„Regulament Oficial”), fiind obligatoriu pentru toți participanții la campanie. 

1.5. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației în vigoare din România pe site-urile 

www.zizin.ro și www.dacupace.ro, fiind disponibil, totodată, în mod gratuit oricărei persoane, în baza unui apel 

telefonic la Infoline 021/207.00.16, număr cu tarif normal, apelabil în toate rețelele naționale de telefonie, pe 

întreaga durată a campaniei, de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00, cu excepția sărbătorilor legale, 

potrivit celor menționate la Secțiunea 3 sau prin transmiterea unei solicitări în scris la sediul Organizatorului, 

anunțat în Secțiunea 1 a prezentului Regulament Oficial, sau pe e-mail, la adresa promotie@zizin.ro sau 

premiu@dacupace.ro.  

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul 

Campaniei, prin întocmirea de acte adiționale, urmând ca toate modificările să intre în vigoare după data 

autentificării fiecărui act aditional ce aduce modificări prezentului Regulament Oficial.  

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2. Prezenta campanie este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.     

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 

603/31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificată și completată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, stocate pe durata 

campaniei, dar și cu raportare la dispozițiile art. 155 din Codul Fiscal și la dispozițiile art. 6 din Legea nr. 

82/1991. 

SECȚIUNEA 3. ARIA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial și se adresează persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul în 

România. 

3.2. Campania va începe la data de 14 decembrie 2017, ora 00:00 (ora României) și se va încheia la data de 07 

februarie 2018, orele 23:59 (ora României). 

3.3. Campania este organizată și se va desfășura pe platforma sa online oficială ce poate fi accesată prin 

http://www.zizin.ro/
http://www.dacupace.ro/
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intermediul site-ului oficial al organizatorului, www.zizin.ro, dar și prin trimiterea de SMS-uri la numărul 3731 

(număr de SMS taxat cu tarif normal, operabil în rețelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone și Telekom).  

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1. Produsele participante în cadrul campaniei “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de Sărbătoare” sunt următoarele: 

Nr. crt. PRODUS PARTICIPANT 

1 Apă minerală naturală plată ZIZIN, 0.5 litri 

2 Apă minerală naturală plată ZIZIN, 1 litru 

3 Apă minerală naturală plată ZIZIN, 2 litri 

4 Apă minerală naturală plată ZIZIN, 5 litri 

5 Apă minerală naturală plată ZIZIN, 10 litri  

 

4.2. Produsele participante sunt ambalate în mod individual (în sticle PET de 0.5 litri, 1 litru, 2 litri, 5 litri, respectiv, 

10 litri) sau grupate în baxuri (12 sticle a câte 0,5 litri, 6 sticle a câte 1 litru, respectiv, 6 sticle a câte 2 litri) și 

sunt prevăzute cu etichete dedicate promoției “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de Sărbătoare””, prezentate în 

Anexa 1 a prezentului Regulament Oficial (denumite în cele ce urmează ”etichete promoționale”). 

4.3. La această Campanie participă oricare dintre produsele ZIZIN stipulate la art.4.1. din prezentul Regulament, 

indiferent dacă acestea sunt prevăzute sau nu cu o etichetă promoțională (ilustrată în Anexa 1). 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul în România și cu vârsta minimă de 

18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei. 

5.2. Participarea la campanie presupune achiziționarea în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus) de produse 

ZIZIN participante, dintre cele menționate în cadrul secțiunii 4, și înscrierea numărului bonului fiscal sau al 

facturii fiscale ce face dovada acestui fapt, respectând prevederile prezentului Regulament Oficial. 

5.3. Produsele participante achiziționate în perioada promoțională, cele care însumat reprezintă minimum 20 lei 

(TVA inclus) vor fi înregistrate pe un singur bon fiscal sau factură fiscală; 

5.4. Înscrierea la concurs poate fi realizată prin transmiterea numărului bonului fiscal sau al facturii fiscale ce 

îndeplinește condițiile de participare, document care atestă achiziționarea produselor ZIZIN participante în 

valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), așa cum este exemplificat în cadrul anexei 2 a prezentului 

Regulament, data emiterii documentului fiscal fiind încadrată în perioada de desfășurare a Campaniei, și 

înscrierea acestuia online, prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau www.dacupace.ro sau prin SMS la 

numarul 3731 (număr de SMS taxat cu tarif normal, operabil în rețelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone 

și Telekom).  

5.5. Prin participarea la Campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu 

http://www.zizin.ro/
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excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei, cheltuieli determinate de achiziționarea produselor 

participante în limita stabilită pentru participare, cheltuieli determinate de obținerea de informații cu privire la 

promoție, cu privire la modalitatea  de intrare în posesia premiilor, pentru validarea câștigului, cheltuieli legate 

de  trimiterea de mesaje SMS în vederea înscrierii sau de conexiunea la internet în cazul înscrierilor prin 

intermediul platformei de concurs. Situațiile de mai sus sunt exemplificative, nu exhaustive. 

5.6. Nu sunt eligibili pentru participarea la prezenta Campanie angajații Organizatorului, ai Agenției și toate 

persoanele care prestează servicii de orice fel pentru aceștia, precum și membrii familiilor acestora (rude de 

gradul I: copii, părinți, rude de gradul al II-lea: frați/surori, dar și soțul sau soția). 

5.7. Participarea la această Campanie implică acceptarea și cunoașterea integrală, expresă și neechivocă a 

prezentului Regulament Oficial. 

5.8. Orice încercare de fraudare a Campaniei și/sau de încălcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial se 

soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la 

această decizie. 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda un număr de 233 premii, împărțite pe 3 categorii, după cum urmează: 

Nr. 

Crt 

Categorie 

premii 

Denumire premiu U.M. Ca

nt 

Valoare unitară 

cu TVA inclus 

(EUR) 

1 Premii mici Halat de baie personalizat ZIZIN  Bucata 224 19,95 euro 

2 Premii medii Weekend prelungit la Băile Felix pentru 2 persoane 

Pachet 3 nopți/4 zile (joi – duminică), cazare la Hotel 

President 4* Băile Felix, pensiune completă, perioada la 

alegerea câștigătorului, în funcție de disponibilitatea 

hotelului, în februarie-martie 2018 

Sejurul va fi oferit sub formă de card cadou. 

Transportul se va organiza de către câștigător.  

Sejur 4 354 euro 



 

 

 

3 Marele 

Premiu 

Vacanță pentru 2 persoane în Islanda – Complex Blue 

Lagoon, sejur 6 nopți/ 7 zile, în perioada 11-17 martie 

2018 

Vacanța va fi oferită sub formă de card cadou. 

Cardul cadou presupune**:  

 Cazare 6 nopți în camera dublă pentru 2 

persoane la Hotel Silica 5* www.bluelagoon.com, 

mic dejun inclus 

 Transfer aeroport – hotel – aeroport 

 Cina pentru 2 persoane în cadrul Restaurantului 

LAVA – Blue Lagoon  

 Intrarea zilnică la Blue Lagoon pentru 2 persoane 

– tip Premium 

 Zbor București – Reykjavik și retur 

 

*Valoarea și structura vacanței este cuprinsă într-un card 

cadou. Organizatorul își asumă responsabilitatea de a 

suplimenta valoarea acestui premiu, acoperind cheltuielile 

în limita programului stabilit. Posibila suplimentare va fi 

consemnată și anexată prezentului Regulament Oficial. 

**Modificarea structurii pachetului turistic nu este permisă. 

Sejur 1 6000 euro 

* Valoarea premiilor medii și mici a fost stabilită luând ca referință următoarea conversie valutară: 1 Euro = 4,65 lei. 

6.2. Valoarea totală estimată a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este 55264 lei, TVA inclus. 

Schimbul valutar a fost efectuat luând ca referință următoarea conversie valutară: 1 EUR = 4,65 lei.  

6.3. Acordarea premiilor și desemnarea câștigătorilor se vor face în conformitate cu secțiunile 9, 10 și 11 din 

prezentul Regulament Oficial. 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

7.1. Campania promoțională se va desfășura sub forma unei loterii publicitare, în cadrul căreia sunt desemnați 

câștigătorii premiilor oferite de Organizator. Desemnarea câștigătorilor se va face pe baza unui program 

informatic de extrageri specializat. 

7.2. Pentru înscrierea în Campanie, participanții trebuie să achiziționeze în perioada 14 decembrie 2017, ora 00.00, 

ora României  – 07 februarie 2018, ora 23.59, ora României, produse participante în valoare de minimum 20 lei 

(TVA inclus), achiziție înregistrată pe un singur bon fiscal sau pe o singură factură fiscală, și să trimită în 

aceeași perioadă și interval orar numărul bonului fiscal sau al facturii fiscale în baza căruia s-a realizat achiziția 

în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), având la dispoziție două modalități: 

7.2.1. Trimiterea numărului bonului fiscal sau al facturii fiscale printr-un SMS la numărul 3731 (tarif normal în 

http://www.bluelagoon.com/


 

 

 

rețelele Orange, Vodafone și Telekom). 

7.2.2. Înscrierea numărului bonului fiscal sau al facturii fiscale pe platforma dedicată Campaniei, accesată prin 

intermediul site-ului www.zizin.ro sau www.dacupace.ro. 

7.3. Un număr de bon fiscal/factură fiscală este considerat corect înscris în cazul în care este format dintr-o 

înșiruire unică de cifre și/sau litere, iar mesajul de înscriere conține minim 1 caracter (ex: 261); 

7.4. Bonul fiscal sau factura fiscală trebuie să aibă data emiterii anterioară sau similară datei de înscriere în 

Campanie a participantului, dar încadrată în perioada Campaniei. 

7.5. Sunt considerate valide înscrierile bonurilor fiscale sau facturilor fiscale pe care este stipulată achiziția de apă 

minerală naturală plată ZIZIN (obligatoriu numele brandului ZIZIN sau abrevieri ale acestuia, precum ”ZIZ”, dar 

și gama, în unele formulări ”plată”, în altele, ”decarbogazificată”) în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus). 

Bonurile fiscale sau facturile fiscale pe care nu apare menționat brandul ZIZIN, gama și o valoare însumată de 

minimum 20 lei (TVA inclus) a produselor participante, nu vor fi luate în calcul în procesul de validare și vor fi 

declarate automat neconforme cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

7.6. Fiecare bon fiscal unic sau factură fiscală unică (din prisma conținutului elementelor prevăzute legal – logotipul 

și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii, precum și numărul de ordine) poate 

fi înscris în Campanie o singură dată, de către un singur participant, pe toată durata campaniei promoționale, 

indiferent de metoda de înscriere, dintre cele menționate la punctul 7.2. 

7.7. Un participant unic, din prisma numărului de telefon, poate înscrie maxim 3 bonuri sau facturi fiscale pe zi, 

utilizând același număr de telefon, indiferent de modalitatea de înscriere aleasă, iar pentru cel de-al 3-lea 

număr de bon sau factură fiscală înscris, participantul va primi un SMS/mesaj online ce va specifica faptul că s-

a atins limita maximă de înscrieri zilnice. De la înscrierea celui de-al 4-lea număr de bon/factură fiscală, în 

aceeași zi, acesta va fi anunțat că nu mai poate înscrie bonuri în ziua respectivă. 

7.8. Nu vor fi luate în considerare bonurile/facturile fiscale înscrise printr-o modalitate diferită de cele menționate la 

punctul 7.2. 

7.9. Participanții la Campanie trebuie să păstreze bonurile fiscale sau facturile fiscale înscrise (care atestă că au 

achiziționat produse participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus) și al căror număr l-au înscris prin 

SMS sau online în cadrul Campaniei), astfel încât dacă un participant devine potențial câștigător, conform 

Regulamentului, să poată face dovada deținerii  în original a bonului sau facturii fiscale pentru a fi declarat 

câștigător. 

7.10. Înscrierea în campanie prin SMS. 

7.10.1. Înscrierea în campanie prin SMS se realizează prin trimiterea la numărul de telefon 3731 (număr cu tarif 

normal, operabil în rețelele Vodafone, Orange si Telekom) în perioada 14 decembrie 2017 (ora 00:00) – 07 

februarie 2018 (ora 23:59) – data limită de primire a SMS-urilor de participare la Campanie – a unui mesaj 

de participare, alcătuit din numărul bonului/facturii fiscale, exemplificat în Anexa 2 a prezentului 

Regulament Oficial, pe baza căruia/căreia au fost achiziționate produse ZIZIN participante la Campanie în 

valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), stipulate în cadrul Secțiunii 4, și îndeplinind condițiile art. 5.3. 

7.10.2. Pentru ca un SMS să fie validat preliminar, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

7.10.2.1. Să conțină numărul bonului/facturii fiscale pe baza căruia/căreia au fost achiziționate produsele 

ZIZIN participante în Campanie în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus). 

http://www.zizin.ro/
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7.10.2.2. Numărul bonului/facturii fiscale să fie primit la 3731, în perioada 14 decembrie 2017 (ora 00:00) – 

07 februarie 2018 (ora 23:59), inclusiv. 

7.10.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul înscrierii în Campanie. În acest sens, pentru fiecare SMS 

trimis în cadrul prezentei Campanii la numărul 3731, participantul va primi din partea Organizatorului, 

imediat, prin SMS, unul dintre următoarele răspunsuri: 

7.10.3.1. Dacă numărul bonului fiscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce privește forma sau 

numărul 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. Dacă mesajul conține un număr de bon fiscal/factură fiscală utilizat deja pentru înscrierea în 

Campanie, atunci mesajul va fi: ”Acest numar de bon fiscal a mai fost inscris! Te rugam verifica cu 

atentie si trimite numarul corect. Detalii la 021/207.00.16 sau pe www.zizin.ro.” 

7.10.3.3. Pentru bonurile fiscale/facturile fiscale înscrise corect în Campanie, mesajul va fi: ”Numarul 

bonului fiscal a fost inscris! Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Te asteptam pe www.zizin.ro. 

Succes!” 

7.10.3.4. Pentru al 3-lea număr de bon fiscal/factură fiscală înscris pe parcursul unei zile, mesajul va fi: 

”Numarul bonului fiscal a fost inscris! Ai inscris maximul de bonuri fiscale astazi, insa te asteptam 

si maine. Detalii pe www.zizin.ro.” 

7.10.3.5. Pentru bonurile/facturile înscrise peste limita zilnică admisă, mesajul va fi: ”Ai atins limita maxima 

de bonuri fiscale ce pot fi inscrise azi! Pentru noi sanse, trimite numerele bonurilor fiscale si maine. 

Te asteptam pe www.zizin.ro.” 

7.10.3.6. În cazul în care numărul bonului fiscal/facturii fiscale este trimis înainte de data și ora începerii 

Campaniei, mesajul va fi: ”Campania ZIZIN are loc in perioada 14.12.2017-07.02.2018. Trimite numarul 

bonului fiscal in perioada promotiei si poti castiga unul dintre premiile ZIZIN.” 

7.10.3.7. În cazul în care numărul bonului fiscal/facturii fiscale este trimis după data și ora finalizării 

Campaniei, mesajul va fi: ”Campania s-a incheiat la data de 07.02.2018, ora 23:59. Multumim pentru 

participare si te asteptam la urmatoarele campanii ZIZIN. Detalii pe zizin.ro.” 

7.10.3.8. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost desemnat ca 

fiind câștigătorul unui premiu mic, participantul va primi următorul SMS: ”Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai 

castigat un halat de baie. Suna in 48 de ore la 021/207.00.16 sa afli cum poti intra in posesia 

premiului. Pastreaza bonul.” 

7.10.3.9. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost desemnat ca 

fiind câstigătorului unui premiu mediu, după extragere, participantul va primi următorul SMS: ”Felicitari! Ai 

ales ZIZIN si ai castigat un weekend la Baile Felix. Suna in 48 de ore la 021/207.00.16 si afla cum 

poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul.” 

7.10.3.10. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost desemnat ca 

fiind câstigătorului Marelui Premiu, după extragere, participantul va primi următorul SMS: ”Felicitari! Ai 

ales ZIZIN si ai castigat Marele Premiu: o vacanta pentru 2 persoane in Islanda. Te vom contacta 

pentru validare. Pastreaza bonul fiscal inscris.” 

7.11. Înscrierea în campanie online  

http://www.zizin.ro/
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7.11.1. Înscrierea se realizează prin accesarea site-ului www.zizin.ro sau www.dacupace,ro, în perioada 14 

decembrie 2017 (ora 00:00) – 07 februarie 2018 (ora 23:59), de unde participantul se va putea înscrie în 

Campanie, urmând pașii afișați. 

7.11.2. Pentru a se putea înscrie în Campanie, participantul are obligația de a se înregistra pe website, creând un 

cont de utilizator, pe baza numărului de telefon mobil și a unui număr de bon fiscal sau factură fiscală, 

exemplificat în Anexa 2 a prezentului Regulament Oficial, care atestă că a achiziționat produse ZIZIN 

participante în Campanie în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), conform prevederilor Secțiunii 4 și a 

art. 5.3. 

7.11.3. Înscrierea online presupune trimiterea datelor cu care s-au completat cele două câmpuri (”număr de 

telefon” și ”număr bon fiscal”) apăsând butonul ”Trimite”. Înscrierea va fi urmată de afișarea pe pagină, fie a 

unei confirmări a validității datelor și a înscrierii în Campanie a numărului de bon/factură sau, după caz, a 

unui mesaj care explică motivele pentru care datele nu sunt valide și pentru care numărul bonului/facturii 

fiscale de participare nu a fost înscris în Campanie. 

7.11.4. Pentru ca o înscriere prin intermediul platformei Campaniei să fie validată preliminar, aceasta trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

7.11.4.1. Să conțină numărul bonului/facturii fiscale, pe baza căruia a fost achiziționat cel puțin unul dintre 

produsele ZIZIN participante în Campanie. 

7.11.4.2. Numărul bonului sau a facturii fiscale să fie înscris pe platforma de concurs, în perioada 14 

decembrie 2017 (ora 00:00) – 07 februarie 2018 (ora 23:59), inclusiv. 

7.11.5. Fiecare înscriere prin intermediul platformei Campaniei este validată inițial la momentul intrării în 

Campanie. În acest sens, pentru fiecare înscriere online, participantul va primi imediat din partea 

Organizatorului, unul dintre următoarele răspunsuri: 

7.11.5.1. Dacă numărul bonului fiscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce privește forma sau 

numărul de caractere, atunci mesajul va fi: ”Numarul bonului fiscal este invalid. Te rugam verifica cu 

atentie si inscrie numarul corect.” 

7.11.5.2. Dacă este înscris un număr de bon fiscal/factură fiscală utilizat deja pentru înscrierea în Campanie, 

atunci mesajul va fi: ”Acest numar de bon fiscal a mai fost inscris! Te rugam verifica cu atentie si 

inscrie numarul corect.” 

7.11.5.3. Pentru numărul de bon fiscal/factură fiscală corect înscris în Campanie, mesajul va fi: ”Numarul 

bonului fiscal a fost inscris! Te-ai inscris la tragerile la sorti pentru premiile ZIZIN. Pastreaza bonul 

fiscal pentru validare!” 

7.11.5.4. Pentru al 3-lea număr de bon fiscal/factură fiscală corect înscris pe parcursul unei zile, mesajul va 

fi: ”Bonul a fost inscris! Ai inscris maximul de bonuri astazi, insa te asteptam si maine.” 

7.11.5.5. Pentru bonurile/facturile înscrise peste limita zilnică admisă, mesajul va fi: ”Ai atins limita maxima 

de bonuri fiscale ce pot fi inscrise azi! Pentru noi sanse la premiile ZIZIN, inscrie numerele 

bonurilor fiscale si maine.” 

7.11.5.6. În cazul în care înscrierea are loc înainte de data și ora începerii Campaniei, mesajul va fi: 

”Campania ZIZIN are loc in perioada 14.12.2017 – 07.02.2018. Trimite numarul bonului fiscal in 

perioada promotiei si poti castiga unul dintre premiile ZIZIN.” 

http://www.zizin.ro/
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7.11.5.7. În cazul în care înscrierea are loc după data și ora finalizării Campaniei, mesajul va fi: ”Campania 

s-a incheiat la data de 07.02.2018, ora 23:59. Multumim pentru participare si te asteptam la 

urmatoarele campanii ZIZIN. Detalii pe www.zizin.ro.” 

7.11.5.8. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis online a fost desemnat ca fiind 

câstigătorului unui premiu mic, participantul va primi următorul SMS: ”Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai 

castigat un halat de baie. Suna in 48 de ore la 021/207.00.16 sa afli cum poti intra in posesia 

premiului. Pastreaza bonul.” 

7.11.5.9. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis online a fost desemnat ca fiind 

câstigătorului unui premiu mediu, după extragere, participantul va primi următorul SMS: ”Felicitari! Ai ales 

ZIZIN si ai castigat un weekend la Baile Felix. Suna in 48 de ore la 021/207.00.16 si afla cum poti 

intra in posesia premiului. Pastreaza bonul.” 

7.11.5.10. În cazul în care numărul unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis online a fost desemnat ca fiind 

câstigătorului Marelui Premiu, după extragere, participantul va primi următorul SMS: ” Felicitari! Ai ales 

ZIZIN si ai castigat Marele Premiu: o vacanta pentru 2 persoane in Islanda. Te vom contacta pentru 

validare. Pastreaza bonul fiscal inscris.” 

SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE 

8.1. Numărul unui bon fiscal sau al unei facturi fiscale unice (din prisma conținutului elementelor prevăzute legal 

– logotipul și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii, precum și numărul de 

ordine) care atestă achiziționarea produselor ZIZIN participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), 

nu poate fi înscris în Campanie decât o singură dată, indiferent de metoda/modalitatea de înscriere utilizată 

(SMS sau online, accesând platforma de concurs prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau 

www.dacupace.ro). 

8.2. În cazul în care un participant reclamă, în orice modalitate, invalidarea numărului bonului fiscal sau a 

facturii fiscale, document fiscal justificativ înscris în Campanie, indiferent de motivele pe baza cărora are 

loc această invalidare (ca de exemplu, numărul a mai fost înscris în Campanie anterior, numărul este 

greșit, incomplet sau incorect etc.), atunci se va respecta următoarea procedură de validare sau invalidare: 

8.2.1. Organizatorul îi va solicita participantului să formuleze reclamația pe adresa de email 

promotie@zizin.ro și să prezinte în termen de 48 de ore de la data formulării acelei reclamații, 

dovada deținerii în original a bonului fiscal sau a facturii fiscale ce conține numărul la care face 

referire reclamația. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal sau a facturii fiscale în 

original prin expedierea documentului fiscal în original intact, la sediul Organizatorului, prin poștă 

sau curier, cu confirmare de primire. 

8.2.2. În cazul în care numărul bonului fiscal sau a facturii fiscale disputat în cadrul reclamației a fost 

înscris anterior în Campanie de alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a 

achiziționat în realitate și în mod corect produsul participant și a făcut înscrierea în Campanie în 

concordanță cu prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îl va contacta și pe participantul care a 

înscris în prealabil în Campanie numărul bonului fiscal sau a facturii fiscale la numărul de telefon 

de la care s-a efectuat înscrierea și îi va comunica scopul apelului. După înștiințarea participantului 

despre situația de fapt, i se va solicita să prezinte în termen de 48 de ore de la data contactării sale 

telefonice, dovada deținerii în original a bonului fiscal sau a facturii fiscale ce are înscris numărul 

transmis, pentru a se putea face în acest fel validarea sa preliminară – față de situația de fapt 

existentă. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal sau a facturii fiscale în original 

prin expedierea documentului fiscal intact către Organizator prin scrisoare recomandată cu 
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confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea verifica dacă validarea sa preliminară a 

fost efectuată conform regulilor. 

8.2.3. În cazul în care vreunul din participanții menționați mai sus nu respectă termenul menționat în 

cadrul acestor articole, nu expediază bonul fiscal sau factura fiscală în original, cu numărul înscris 

sau refuză prezentarea dovezii deținerii acestuia, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a 

invalida înscrierea respectivului document fiscal, prin eliminarea înscrierii acestuia din Baza de 

Date a Campaniei, fără a avea obligația de a notifica participantul în acest sens. 

SECȚIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR 

9.1. Desemnarea câștigătorilor tragerilor la sorți în loteria publicitară din cadrul Campaniei are loc după cum 

urmează: 

9.1.1. Tragerile premiilor mici 

9.1.1.1. Pentru fiecare premiu zilnic se va desemna anterior începerii Campaniei, în mod aleator, câte un moment 

câștigător (definit sub forma: zi, oră, minut) și, respectiv, câte un număr de ordine asociat fiecărui moment 

câștigător (un număr întreg între 1 și 4, pentru intervalul promoțional 14 decembrie 2017 – 07 februarie 

2018). Momentele câștigătoare vor fi extrase din intervalul corespunzător perioadei Campaniei. 

9.1.1.2. Momentele câștigătoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate într-un 

document scris și certificat de către un notar public, ce nu va fi făcut public. 

9.1.1.3. Va fi desemnat câștigător participantul care introduce în promoție un număr de bon fiscal după un moment 

câștigător și al cărui număr de ordine este corespunzător momentului câștigător respectiv (Exemplu: să 

presupunem că pentru ziua Z momentul câștigător este ora hh:mm, iar numărul de ordine are valoarea 2. 

Va câștiga participantul care a introdus al 2-lea număr de bon fiscal valid după momentul hh:mm). De 

asemenea, participanții cu următoarele 4 numere de ordine vor fi desemnați rezerve. Pentru exemplul de 

mai sus, vor fi desemnați rezerve participanții ale căror numere de ordine sunt: 3, 4, 5 și 6). 

9.1.1.4. Dacă între două momente câștigătoare nu s-a introdus niciun număr de bon fiscal valid în promoție și astfel 

nu s-a putut desemna niciun câștigător pentru primul moment, numărul de ordine aferent celui de-al doilea 

moment câștigător va fi aplicat doar după desemnarea câștigătorului și rezervelor pentru momentul 

câștigător antecedent  (de ex: dacă un moment câștigător este ora 10:00 cu număr de ordine 3 și următorul 

este 12:07 cu număr de ordine 2, iar între cele două momente nu au fost introduse numere de bonuri 

fiscale valide, al treilea număr de bon fiscal valid introdus după 12:07 (care reprezintă și al treilea număr de 

bon fiscal introdus după ora 10:00) va fi desemnat câștigător pentru ora 10:00, pentru următoarele 4 

numere de bonuri fiscale vor fi desemnate rezerve pentru momentul câștigător 10:00; al doilea număr de 

bon fiscal valid trimis după desemnarea rezervelor pentru primul moment câștigător va fi desemnat 

câștigător pentru ora 12:07, iar următoarele 4 numere de bonuri fiscale valide vor fi desemnate rezerve 

pentru acelasi moment). 

9.1.1.5. Un participant unic la Campanie (din prisma actului de identitate transmis pentru validare) poate câștiga un 

singur premiu mic (1 halat de baie) pe toată perioada desfășurării campaniei. 

9.1.1.6. Câștigătorii vor fi înștiințați automat printr-un mesaj de tip SMS. 

9.1.1.7. Pentru fiecare moment câștigător, participanții cu următoarele 4 numere de bonuri fiscale înscrise vor fi 

desemnați rezerve. 



 

 

 

9.1.2. Tragerile premiilor medii 

9.1.2.1. Pentru tragerile premiilor medii, vor fi acordate un număr total de 4 weekend-uri la Băile Felix, pentru 

fiecare sejur fiind organizată câte o tragere, la fiecare două săptămâni din perioada Campaniei. 

9.1.2.2. Premiile vor fi acordate prin extragere aleatorie, în zilele de joi, cu exceptia primei trageri la sorti care va 

avea loc intr-o zi de luni, fiecare extragere organizată la interval de două săptămâni de campanie pentru 

înscrierile din cele 2 săptămâni anterioare (joi, săptămâna x, ora 00:00 – miercuri, săptămâna z, ora 

23:59), electronic, cu certificare notarială. 

9.1.2.3. Tragerile vor avea loc în: 08 ianuarie 2018, 11 ianuarie 2018, 25 ianuarie 2018 și 08 februarie 2018. 

9.1.2.4. La tragerea la sorți vor participa toate numerele de documente fiscale valide, înscrise în intervalul de 

participare pentru care are loc extragerea și necâștigătoare de alte premii. 

9.1.2.5. Câștigătorii vor fi înștiințați automat, printr-un mesaj de tip SMS. 

9.1.2.6. Pentru fiecare număr de document fiscal extras câștigător, se vor extrage câte 4 numere de documente 

fiscale, de rezervă. 

9.1.2.7. Un participant unic la campanie (din prisma actului de identitate transmis pentru validare) poate câștiga un 

singur premiu mediu (1 weekend prelungit la Băile Felix) pe toată perioada desfășurării campaniei. 

9.1.3. Tragerea Marelui Premiu 

9.1.3.1. Marele Premiu al Campaniei constă într-o vacanță pentru 2 persoane în Islanda, în perioada 11 – 17 martie 

2018, și se va acorda prin tragere la sorți notarială, la finalul Campaniei.  

9.1.3.2. Extragerea va avea loc pe data de 12 februarie 2018, urmând ca potențialul câștigător să fie contactat de 

către reprezentantul Organizatorului în maxim 48 de ore pentru demararea acțiunilor de validare. 

9.1.3.3. La tragerea la sorți vor participa toate numerele de documente fiscale valide înscrise în Campanie și 

necâștigătoare de alte premii, indiferent de modalitatea de înscriere utilizată. 

9.1.3.4. Pentru numărul de document fiscal extras ca fiind câștigător al Marelui Premiu, se vor extrage câte 4 

numere de documente fiscale, de rezervă. 

9.2. Pe întreaga durată a Campaniei, un participant unic la Campanie (din prisma actului de identitate transmis 

pentru validare) poate fi validat câștigător pentru un singur premiu mic și un singur premiu mediu sau mare; 

9.3. În cazul în care un participant unic la Campanie (din prisma numărului de telefon și al actului de identitate 

transmis pentru validare) este desemnat câștigător al unui premiu mediu pe parcursul campaniei și va fi extras 

câștigător al Marelui Premiu la finalul campaniei, acestuia i se va acorda doar premiul mediu – weekend la 

Băile Felix – și se va contacta prima rezervă din cadrul extragerii pentru Marele Premiu în vederea inițierii 

procesului de validare. 

SECȚIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE ȘI ÎNMÂNARE A PREMIILOR 

10.1.  Validarea câștigătorilor și acordarea premiilor mici și medii: 

a) După desemnarea unui participant ca potențial câștigător al unui premiu mic/mediu, acesta va fi contactat 

prin SMS în vederea aducerii la cunoștință a câștigului. 



 

 

 

b) Mesajele de tip SMS vor fi expediate către numerele de telefon utilizate de eventualii câștigători la 

înscrierea în campanie, indiferent dacă înscrierea a fost realizată prin SMS sau online, accesând platforma 

Campaniei prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau www.dacupace.ro. 

c) Participanții care, în urma înscrierii în Campanie a unui număr de document fiscal, indiferent de 

modalitatea de înscriere utilizată (SMS sau online), primesc un mesaj SMS prin care sunt anunțați că au 

câștigat un premiu mic sau mediu, vor fi rugați să apeleze InfoLine-ul ZIZIN (021/207.00.16, număr cu tarif 

normal, apelabil în toate rețelele) în termen de maxim 48 ore de la momentul primirii SMS-ului în vederea 

demarării procedurilor de validare. 

d) Vor lua parte la validarea preliminară doar participanții unici care nu au fost validați câștigători în categoria 

premiilor în cadrul căreia începe procedura de validare, categoria premiilor mici sau categoria premiilor 

medii.  

e) Pentru validarea preliminară a câștigătorului premiilor mici sau medii ale Campaniei, acestuia i se va 

solicita telefonic acordul pentru introducerea și prelucrarea datelor personale ce urmează a fi comunicate 

telefonic sau pe e-mail la una din adresele premiu@dacupace.ro sau promotie@zizin.ro, în Baza de Date a 

Organizatorului, în vederea atribuirii premiului. Dacă sunt de acord, potențialii câștigători vor comunica 

următoarele date personale: nume, prenume, adresa de reședință, adresa unde vor să le fie livrat premiul 

și adresa de email. 

f) În vederea validării preliminare a câștigului, Organizatorul va solicita potențialului câștigător dovada 

deținerii bonului fiscal sau facturii fiscale ce are înscris numărul desemnat câștigător. Pre-validarea 

câștigătorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul convorbirii 

telefonice cu un reprezentant al Organizatorului a unei foto-copii lizibile a bonului fiscal sau facturii ce 

conține numărul declarat câștigător și are stipulată achiziția de produse participante în valoare de minimum 

20 lei (TVA inclus) prin email la adresa zizin@mhmr.ro; premiu@dacupace.ro sau promotie@zizin.ro, 

împreună cu o copie a cărții de identitate prin care să facă dovada faptului că vârsta sa reală este de minim 

18 ani. Neîndeplinirea acestei condiții poate duce la invalidarea sa ca și câștigător și folosirea rezervelor, în 

ordinea extragerii. 

g) Validarea rezervelor se realizează în baza aceleiași proceduri prezentate la articolul 10.1, literele c), d), e) 

si f), din prezentul Regulament Oficial. 

h) Foto-copia bonului fiscal sau a facturii fiscale ce are înscris numărul câștigător și are stipulată achiziția de 

produse participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus) trebuie transmisă într-o formă lizibilă, prin 

fotografiere, scanare sau copiere, față-verso, astfel încât Organizatorul să poată identifica cu ușurință 

produsele ZIZIN achiziționate, valoarea lor, numărul înscris în Campanie, dar și data emiterii documentului 

fiscal. 

i) Validarea finală a câștigătorilor se va realiza pe loc, în momentul punerii în posesie a premiului, prin 

prezentarea și predarea fizică, în original, a bonului fiscal sau facturii fiscale ce îndeplinește condițiile de 

validare. 

j) Premiul mic – halat de baie - va ajunge în posesia câștigătorului într-un termen de maxim 60 de zile de la 

momentul validării câștigului. 

k) Premiul mediu – weekend la Băile Felix - va ajunge în posesia câștigătorului până în 28 februarie 2018; 

l) La momentul primirii premiului mic sau mediu, câștigătorii sunt obligați să predea curierului documentul 

fiscal desemnat câștigător, în original, cel menționat în mesajul câștigător și validat de către echipa de 
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implementare, să semneze procesul verbal de predare primire a premiului. 

10.2. Validarea câștigătorului și acordarea Marelui Premiu: 

a) După efectuarea tragerilor la sorți pentru desemnarea câștigătorului marelui premiu, acesta va fi contactat 

telefonic în termen de maxim 48 de ore de la momentul efectuării extragerii, pe numărul de telefon utilizat 

la înscrierea prin SMS sau la crearea contului pe platforma de concurs, de către un reprezentant al 

Organizatorului în vederea începerii procesului de validare preliminară, ca prim pas pentru validarea finală.  

b) Potențialul câștigător al premiului mare va fi apelat de maxim 3 ori în termenul de 48 de ore menționat mai 

sus. În condițiile în care potențialul câștigător nu poate fi contactat în cele 48 de ore, deși a fost apelat sau 

s-a încercat apelarea lui de 3 ori în zile și la ore diferite (prin imposibilitatea de contactare se înțelege că, 

de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este închis, 

nu se află în aria de acoperire sau numărul respectiv nu poate fi efectiv contactat etc) acesta va fi invalidat, 

fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. 

c) Pentru validarea preliminară a câștigătorului marelui premiu al Campaniei, acestuia i se va solicita telefonic 

acordul pentru introducerea și prelucrarea datelor personale ce urmează a fi comunicate telefonic, în Baza 

de Date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului. Dacă este de acord, potențialul câștigător va 

comunica următoarele date personale, ale sale și ale persoanei ce o va alege pentru a beneficia, 

împreună, de premiul câștigat: nume, prenume, adresa din actul de identitate, cod numeric personal, serie 

și număr act de identitate, număr de telefon și vârsta. 

d) În vederea validării preliminare a câștigului, Organizatorul va solicita potențialului câștigător dovada 

deținerii documentului fiscal (bon sau factură) cu numărul desemnat câștigător, cel ce obligatoriu are 

stipulată achiziția de produse ZIZIN participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus). Pre-validarea 

câștigătorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul convorbirii 

telefonice cu un reprezentant al Organizatorului a unei foto-copii lizibile a documentului fiscal ce conține 

numărul câștigător și are stipulată achiziția de produse ZIZIN participante în valoare de 20 lei (TVA inclus) 

prin email la adresa zizin@mhmr.ro; premiu@dacupace.ro sau promotie@zizin.ro, împreună cu o copie a 

cărții de identitate prin care să facă dovada faptului că vârsta sa reală este de minim 18 ani. Neîndeplinirea 

acestei condiții poate duce la invalidarea sa ca și câștigător și folosirea rezervelor, în ordinea extragerii. 

e) Validarea rezervelor se realizează în baza aceleiași proceduri prezentate la articolul 10.2. b), c) si d), din 

prezentul Regulament Oficial.  

f) Foto-copia bonului fiscal sau a facturii fiscale ce are înscris numărul câștigător trebuie transmisă într-o 

formă lizibilă, prin fotografiere, scanare sau copiere, față-verso, astfel încât Organizatorul să poată 

identifica cu ușurință numărul înscris în Campanie, data emiterii documentului fiscal, dar și produsele ZIZIN 

achiziționate și valoarea lor. 

g) Validarea finală a câștigătorului se va realiza înainte de înmânarea de către Organizator a premiului, prin 

prezentarea și predarea fizică a documentului fiscal (bon sau factură) declarat câștigător, personal, în 

original. 

h) Premiul cel mare va fi înmânat personal câștigătorului în termen de 10 zile de la validarea câștigului, de 

către Organizator, urmând ca împreună cu Organizatorul să stabilească de comun acord toate detaliile 

activării premiului, reprezentat, în acest caz, de un card cadou personalizat, conform celor menționate la 

secțiunea 6. 

i) În situația în care se constată o neconcordanță între numărul înscris pe documentul fiscal prezentat și 
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numărul declarat câștigător, între valoarea totală a produselor ZIZIN achiziționate înregistrate în etapa de 

pre-validare și valoarea totală a produselor ZIZIN prezente pe documentul fiscal prezentat sau în cazul în 

care câștigătorul nu poate prezenta dovada deținerii documentului fiscal fizic, predarea premiului nu se va 

mai realiza. În astfel de situații, Organizatorul va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost 

extrase. Dacă niciuna dintre rezerve nu îndeplinește condițiile de validare din prezentul Regulament Oficial, 

premiul va rămâne în posesia Organizatorului. 

SECȚIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND VALIDAREA CÂȘTIGURILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

11.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru bonurile sau facturile fiscale necorespunzătoare din punct de 

vedere al conținutului, ca de exemplu, dar fără a se limita la, bonurile care nu includ produsele participante la 

Campanie, cele care nu ating pragul valoric, așa cum au fost acestea definite în cadrul Secțiunii 4 și articolelor 7.4 

și 7.5 din prezentul Regulament Oficial. 

11.2. Câștigătorul premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane; 

11.3. În cazul în care un câștigător refuză premiul oferit în cadrul acestei Campanii, va semna o declarație pe 

proprie răspundere prin care va declara că renunță la premiul oferit și la orice alte drepturi legate de acest premiu. 

Dacă această declarație nu se poate semna în prezența unuia dintre reprezentanții Organizatorului, atunci 

declarația semnată se va trimite Organizatorului prin curier, în termen de 2 zile lucrătoare de la validarea câștigului; 

11.4. Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă condițiile prevăzute în prezentul Regulament; 

11.5. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele trimise de câștigător care nu ajung în posesia 

Organizatorului în termenele menționate în prezentul Regulament și nici pentru premiile care nu ajung la câștigător 

din motive independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la, comunicarea eronată de 

către câștigător a adresei de expediere, transmiterea documentelor de validare către alte adrese de e-mail, altele 

decât cele comunicate de către Organizator, sau pentru transmiterea de informații incomplete, ilizibile șamd; 

11.6. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite în bani sau cu alte beneficii, altele decât cele 

stabilite prin prezentul Regulament; 

11.7. Premiile mici și medii vor fi expediate câștigătorului prin curierat rapid, doar pe teritoriul României; 

11.8. Premiul cel mare va fi înmânat personal câștigătorului de către Organizator, după extragerea finală și 

validarea câștigătorului, nu mai târziu de 28 februarie 2018; 

11.9. Un participant unic (din prisma actului de identitate și numărului de telefon utilizat la înscriere) poate câștiga 

maxim un singur premiu mare sau un singur premiu mediu și un singur premiu mic, pe întreaga perioadă a 

Campaniei, indiferent dacă folosește unul sau mai multe numere de telefon pentru înscrierea numerelor de bonuri 

sau facturi fiscale; 

11.10. În situația în care, pe parcursul procesului de validare, în cazul premiilor medii, se dovedește că aceeași 

persoană a mai câștigat un premiu mediu pe durata Campaniei, sau în cazul premiilor mici, un premiu mic, câștigul 

respectiv va fi anulat și premiul se va acorda primei rezerve; 

11.11. În situația în care, pe parcursul procesului de validare, în cazul Marelui Premiu, se dovedește că aceeași 

persoană a mai câștigat un premiu mediu pe durata Campaniei, aceasta va trebui să aleagă un singur premiu – 

mediu sau mare. Premiul la care a renunțat va trece la prima rezervă; 

11.12. Rezervele vor intra în procesul de validare a câștigului în ordine, doar în cazul în care anterior persoana 

aflată în proces de validare a câștigului nu a îndeplinit condițiile prezentului Regulament, a refuzat premiul sau a 



 

 

 

fost extrasă câștigătoare în condițiile art. 11.10 și art. 11.11; 

11.13. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata cheltuielilor suplimentare ce pot rezulta din 

punerea în posesie a Marelui Premiu, ca de exemplu, dar fără a se limita la: cheltuieli de transport la locația 

stabilită de Organizator pentru înmânarea Marelui Premiu; 

11.14. În cazul în care câștigătorul Premiului Mare este o persoană aflată în imposibilitatea de a se deplasa  în ziua 

și la locul stabilit pentru înmânarea premiului (de exemplu, dar fără a se limita la, îngrijiri medicale șamd), aceasta 

poate opta pentru împuternicirea unei alte persoane pentru a intra în posesia premiului câștigat, în numele 

câștigătorului, dar doar prin împuternicirea sa în scris și semnarea de către câștigător a unei declarații pe proprie 

răspundere, autentificată de un notar public. 

SECȚIUNEA 12. MINORII 

12.1 Persoanele minore (cele cu vârsta mai mică de 18 ani la data începerii Campaniei) nu îndeplinesc condițiile 

de participare în cadrul prezentei Campanii; 

12.2 În cazul în care una dintre persoanele ce poate face dovada deținerii unui document fiscal (bon fiscal sau 

factura fiscală) câștigător în cadrul prezentei Campanii este o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani, aceasta, 

conform prevederilor prezentului Regulament va fi declarată necâștigătoare, invocând neîndeplinirea condițiilor 

prevăzute la art. 5.1.  

SECȚIUNEA 13. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE  

13.1. Înscrierile în campanie sau revendicările pe baza unor documente care sunt ilizibile, degradate, modificate, 

duplicate, falsificate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip 

de modificări ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, înscrierile după 

data de 07 februarie 2018, ora 23:59, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator. 

13.2. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzătoare, deteriorate sau 

falsificate și nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu îndeplinesc 

toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 

13.3. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această 

Campanie. 

13.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea statutului de câștigător al unui participant ca 

urmare a neapelării numărului de Infoline pentru validare în termenul stabilit sau a imposibilității contactării 

persoanei în cauză, doar în cazul Marelui Premiu, din motive independente de Organizator. 

13.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defecțiuni tehnice independente de 

voința sa, cauzate de conexiunea la internet a participantului sau de semnalul și calitatea rețelei de telefonie, 

fixă sau mobilă. 

13.6. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-

primire, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Acesta este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în 

caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice altă tentativă care ar putea afecta imaginea sau 

costurile acestei campanii promoționale. 

13.7. S.C. Apemin ZIZIN S.A. (Organizatorul), S.C. Mullen Lowe S.A. (Agenția) și toți partenerii acestora care au 

executat materialele publicitare dedicate Campaniei nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare a 

bonurilor fiscale sau facturilor fiscale sau de modul în care produsele ZIZIN participante apar menționate pe 



 

 

 

acestea. 

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

 

SECȚIUNEA 14. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

14.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederiile Legii 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

stocate pe durata campaniei. Datele cu caracter personal colectate în Baza de Date din cadrul acestei 

Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazului în care Organizatorul trebuie să respecte 

obligațiile impuse de legislația în vigoare.  

14.2. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, conform Legii 677/2001, are următoarele 

drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la datele sale (art. 13), dreptul de intervenție asupra 

datelor sale (art. 14) și dreptul de opoziție în cazul prelucrării datelor sale (art. 15). În vederea exercitării 

acestor drepturi, participantul la campanie va transmite o solicitare scrisă, datată și semnată, către 

organizator, la sediul social al acestuia, menționat la Secțiunea 1 din prezentul Regulament.  

14.3. Următoarele date personale vor fi colectate în Baza de Date construită și administrată în condiții de deplină 

siguranță, pe durata campaniei:  

14.3.1. Pentru înscrierea bonurilor sau facturilor fiscale, fapt ce implică participarea în cadrul prezentei campanii: 

numărul de telefon; 

14.3.2. Pentru validarea câștigătorului: nume, prenume, data nașterii, email. 

14.3.3. Pentru expedierea premiilor: adresă. 

14.3.4. Pentru înmânarea premiilor: semnătură. 

14.3.5. Datele personale menționate anterior nu vor fi făcute publice, ele fiind necesare doar pentru înscrierea în 

Campanie sau, după caz, pentru validarea câștigătorului si înmânarea premiilor; 

14.4. Numele și prenumele câștigătorilor premiilor menționate în prezentul Regulament vor fi făcute publice în 

termen de 7 zile de la finalizarea validării pe platforma Campaniei, accesată prin intermediul www.zizin.ro, 

conform obligațiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 

piață; 

14.5. Scopurile constituirii Bazei de Date sunt: extragerea și validarea câștigătorilor, înmânarea premiilor 

câștigătorilor, înregistrarea câștigătorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, 

informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare permise de lege cu privire la alte acțiuni desfășurate 

în viitor de către Organizator, acestea din urmă doar dacă persoana vizată și-a exprimat acordul în acest 

sens. Obligativitatea de a nu disemina datele personale către terți, cu excepția, împuterniciților săi, este 

asumată de Organizator; 

14.6. Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, participanții își dau în mod expres consimțământul ca 

datele lor personale să fie prelucrate și incluse în baza de date a Apemin ZIZIN SA în vederea validării, 

atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii; 

14.7. Participarea la prezenta Campanie constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, 

câștigul, imaginea și vocea pot fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și toate acestea vor putea fi 
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utilizate în materialele publicitare ale Organizatorului, fără niciun fel de obligație de plată. Câștigătorii își vor 

putea exprima în scris acest acord, printr-o declarație, la cererea Organizatorului. Refuzul semnării acestei 

declarații nu va prejudicia în niciun fel calitatea de câștigător și acordarea premiului. 

 

SECȚIUNEA 15. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

15.1.    Prin participarea la campanie, participantul declară pe proprie răspundere ca a luat la cunoștință și este de 

acord cu următoarele: 

a) Participantul este singur răspunzator pentru orice acțiune neconformă cu realitatea; 

b) Participantul și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor 

cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora 

atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători; 

c) Toți câștigătorii sunt de acord să facă dovada vârstei minime cerute pentru participarea la această 

Campanie, să furnizeze Organizatorului datele necesare expedierii/înmânării premiului și să semneze un 

proces verbal de predare-primire a premiului câștigat; 

d) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor; 

e) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a 

constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale și/sau a celor din jur; 

f) Toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor 

cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora 

atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători. 

15.2. Prin prezenta Campanie, Organizatorul: 

a) Nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor 

de către câștigător; 

b) Este exonerat de către participantul la Campanie, acordul de voință al acestuia fiind dat prin simpla 

participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participant 

în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, 

incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv, vătămări sau 

daune aduse patrimoniilor; 

c) Nu are nicio obligație de a menține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar 

ulterior acordării efective a premiilor; 

d) Nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigătorul premiului acordat în 

cadrul Campaniei, unor terți în legătură cu acestea, indiferent de natura acestor prejudicii. 

SECȚIUNEA 16. TAXE ȘI IMPOZITE 

16.1. Organizatorul nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de 

premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii 

promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, potrivit premiilor pe care le oferă și a căror 

valoare o va suporta, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 



 

 

 

Codul Fiscal.  

 

SECȚIUNEA 17. FORȚĂ MAJORĂ 

17.1. Campania poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, 

inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta 

campanie promoțională.  

17.2. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial;  

17.3. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru 

perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul 

este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariț ia 

cazului de forță majoră; 

17.4. În înțelesul prezentului Regulament Oficial, constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente: 

pierderea bazelor de date care conțin numerele documentelor fiscale, avarierea sistemului informatic de stocare a 

datelor și alocare a premiilor, produse prin eroare umană, tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin 

mijloace electronice sau alte mijloace, orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a 

Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

17.5.  Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. 

SECȚIUNEA 18. LITIGII ȘI FRAUDE 

18. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă 

sau, în cazul în care înțelegerile nu vor fi posibile, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente 

române, în jurisdicția cărora se află Organizatorul. 

 

SECȚIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

19. În perioada desfășurării Campaniei, Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, pentru toți participanții, 

pe pagina web a Organizatorului, www.zizin.ro, sau pe platforma Campaniei, www.dacupace.ro. Regulamentul va fi 

transmis în mod gratuit oricărui solicitant ce va trimite o solicitare la sediul SC Apemin ZIZIN SA, strada Horea nr. 

13, localitatea Zizin, județul Brașov sau pe e-mail la adresa promotie@zizin.ro. Prin participarea la această 

Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor 

prezentului Regulament Oficial. 

Organizator, 

S.C. Apemin ZIZIN S.A. 

reprezentat prin, 
Director Executiv, 
Laura Lazăr 
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ANEXA 1 a Regulamentului Oficial al Campaniei promoționale “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de 
sărbătoare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA 2 a Regulamentului Oficial al Campaniei promoționale “ZIZIN dă cu relaxare după zilele de 
Sărbătoare” 

 

 

Model de bonuri fiscale ce îndeplinesc condițiile de participare în cadrul campaniei ”ZIZIN dă cu relaxare după 

zilele de Sărbătoare” și evidențierea numărului ce permite înscrierea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Model de bonuri fiscale ce NU îndeplinesc condițiile de participare în cadrul campaniei ”ZIZIN dă cu relaxare după 

zilele de Sărbătoare”  

 


