
.s prczcntullti înscris
m!-ïF!_fi#,qT

OMOTIONALA "ZIZIN dít cu relaxare dupã z,ilele de Sãrhãtoare"
14 decembrie 2017 - 07 februarie 2018

REGULAMENT OFICIAL

S UNEA 1. ORGANIZATORUL I REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1 .I . Campania prornolionalá, "ZIZIN dã cu relaxøre dupã zilele d.e Sãrbãtoøre" (denumitá în cele

ceurmeazá "Campania") este organtzaTá çi desfãçuratá de S.C. AperninZIZIN S.A. (denumitä în
cele ce urmeazá "Organizator"), cu sediul social în localitatea ZIZIN, str. Horea nr. 13, jud.
Brasov, având cod unic de identificare ROl132468, înregistratä la Registrul Comerfului din
Braçov sub numárul J08l529ll99L Organizatorul este înregistrat în Registrul de Eviden!ä al
Autoritä1ii Nalionale de Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal sub numáruI
29171108.08.2013.

1.2. Carnpania se deruleazá prin intennediul îrnputernicitei S.C. Mullen Lowe S.A. (denumitä în
cele ce urmeazá "Agen{ia"), cu sediul în Bucureçti, cládirea Metropolis Bravo, str. Grigore
Alexandrescu nr. 89 - 97 , etaj 3 , corp V, sector 1 , având cod unic de identificare RO 66457 58,
înregistratä la Registrul Comerlului din Bucureçti sub numárul J4012507011994. Agenlia este
înregistratä în Registrul de Eviden!á al Autoritá1ii Nalionale de Supraveghere a Prelucrárii
Datelor cu Caracter Personal sub numäru|3325.

1.3. Pe perioada Campaniei Promolionale, Organizatorul çi Agenlia, în sensul dat acestei noliuni
de dispoziliile Legii 67712001 privind protecJia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal çi libera circulafie a acestor date, vor desfäçura urmátoarele activitäli:

1.3.1.1. Vor prelua prin intermediul câmpurilor de înscriere de pe platforma online a
Campaniei urmätoarele date personale: numäruI de telefon mobil utilizat pentru
înscrierea numärului bonului hscal sau facturii fiscale (denumite în cele ce urmeazá
,,documente fìscale justificative"), necesar înscrierii în Campania promofionalá
"ZIZIN dã cu reløxøre dupã zilele de Sãrbãtoøre"

I.3.1.2. Vor construi çi administra, în condifii de deplinã siguran!á, baza de date cu
înscrieri prin SMS çi vor colecta numäruI 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 Promofionale;

1.3.1.3. Vor constitui çi vor gestiona, în condilii de deplinä siguran!á, obazá. de date
comunä (numitä în continuare ,,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 menlionate 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 cárlii de identitate, pentru a face dovada vârstei minime
admise pentru participarea la Campanie, anume, 18 ani, condilie valabilä pentru
fiecare categorie de premii, çi prin dovada delinerii bonului/facturii fiscale ce are
înscris numáruI declarat câçtigätor;

1.3.1.5. Vor colecta datele suplimentare necesare livrärii premiilor câçtigätorilor
validafi, cum ar fi, dar fará a se limita la, nume çi prenume, adresa de livrare a
premiului sau alte informalii care permit expedierea, respectiv înmânarea în bune
condilii a premiilor;

1.3.1.6. Vor susline linia informativá a campaniei în vederea acordärii de
informaliildetalii cu privire la prezenta campanie promofionalä, de luni pânä vineri,
în intervalul orar 09.00-18.00, doar în perioada desfäçurärii campaniei promotionale,
14 de<;embrie2017 - 07 februarie 2018, exceptând särbätorile legale;

1.3.1.7 . Vor asigura validarea çi identificarea câçtigátorilor în condiliile stabilite prin
prezentul Regulament Oficial.

1.4. Campania se va desfäçura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în
cele ce urmeazá,,Regulament Oficial"), fiind obligatoriu pentru toli participanlii la campanie.
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1.5. IìcgLrlarncntLrl Ohcial cste întocmit çi va ll 1Ìrcut pLrblic conlìrrn-t lcgisla(ici în vjgoaro clirr

Ronânia pe site-nrilc W_)yW.ZiZ¡n.re $i y4wU1-dêc!q2ùo!.til, fìincl clisponibtl, tototlalã, în uod graturi

rrric¿ìrci pcrsoanc, în baza unui apel tclclònic la lnfblinc 0211207.00.1(r, nurnár cu tarif
apelabil în toatc relelclc na(ior-rale clc tclcf'onie, pc întrcaga cluratã a campanìci, clc luni
vineri, între orele 09:00 çi l8:00, cu exceplia siubãtorilor-lcgalc, potrivit cclor rnention
Sccliunea 3 sau prin transmiterea unei solicitäri în sclis la scdiul Organizatorului, 1ll

Secliunea I a prezentului Regulament Oficial, sau pc c-nail, la adrcsa pfqfffqljç@)zlz¿I.ro
prerni u(@dacupace.ro.

Organizalorul îçi rezervá clreptul de a modifica sau schin-rba prezentul Regulatnent Oficia
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1.6

parcursul Campaniei, prir-r întocrnirea de acte adilionale, unnând ca toate r¡odificãrile sá intle în
vigoare dupá data autentificárii fiecárui act aditional ce aduce modificäri prezentului Regularr.rent

Ohcial.
SECTIUNE A 2. TEMBIUL LBGAL
2. Prezenta campanie este organizatá çi se desñçoará în conftrrmitate cu prevederile Ordonanlei de

Guvern nr. 9912000 plivind comercializarea produselor çi serviciilor de pia!ä, r'epublicatá în
Monitorul Oficial nr.603131.08.2007, astfol cum a fost ulterior-modificatá si cornpletatá, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 67712001 privincl proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, stocate pe durata campaniei, dar çi cu raportare la dispozitiile art.
155 din Codul Fiscal la cli le ar1. 6 din nr. 8211991.

3.1. Campania este organizatâ çi se desftçoarä pe întreg teritoriul României, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial çi se adreseazâpersoanelor fizice cu vâlsta de peste

18 ani, cu domiciliul în România.
3.2. Campania va începe 7a data de 14 decembrie 2077, ora 00:00 (ora României) çi se va încheia

la data de 07 februarie 2018, orele 23:59 (ora României).
3.3. Campania este organizatá, Et se va desfãçura pe platforma sa online ohcialá ce poate h

accesatä prin intermediul site-ului oficial al organizatorului, www.zizin.ro, dar gi prin trirniterea
de SMS-uri la numárul 3731 (numár de SMS taxat cu tarif normal, operabil în relelele de
telefonie mobilá Vodafone Telekom

4.1. Produsele participante în cadrul campaniei *ZIZIN dá cu relaxare dupá zilele de Särbátoare"
sunt urmátoarele:

Nr. crt. PRODUS PARTICIPANT

1 Apä mineralä naturalã platâ ZlZlN, 0.5 litri

2 Apä mineralå naturalä platä ZlZlN, I litru

3 Apã mineralã naturalä platä ZlZlN, 2 litri

Apå mineralå naturalä platä ZlZlN, 5 litri

Apã mineralå naturalä platä ZlZlN, l0litri

4.2. Produsele participante sunt ambalate în mod individual (în sticle PET de 0.5 litri, 1 litru,2
litri,5litri, respectiv, l0litri) sau grupate înbaxuri (12 sticle acàte 0,5 litri,6 sticle a câte 1 litru,
respectiv, 6 sticle a càte 2 litrl) çi sunt preväzute cu etichete dedicate promoliei "ZIZIN dä cu
relaxare dupá zilele de Sárbátoate"", prezentate în Anexa I aprezentului Regulament Oficial
(denumite în cele ce urmeazâ "etichete promolionale").

4.3. La aceastá Campanie participá oricare dintre produsele ZIZIN stipulate la ar1.4.1. din
prezentul Regulament, indiferent dacä acestea sunt preväzute sau nu cu o etichetá promolionalä
ilustratã în Anexa 1

5.1. Campania este deschisä participärii tuturor persoanelor ftzice, cu dorniciliul în România çi cu
vârsta minimá de 18 ani, împlinili pânä la data începerii Campaniei.

S UNEA 3. ARIA I PERIOADA DE DESF URARE A CAMPANIEI

S IUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

5. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
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. I)lrrlici¡'llu'ca la canrpanic l)rosullL¡nc achizitionarcu îu \/aloar-c tlc nrir-linr-rnr 20 lci ('l'V^ iltclus)
clc ¡rrtttlusc 7,IZ|N partrr:ipanlc, rljnlrc cclc nrcntionatc îrr caih'ul scc!iLrnii 4, si îltscl'icl-oa
nt-lltriu'u¡lui bouului 1ìscal sau al thctLuii iìscalo cc lacc clovada accslui I'a¡rt, rcs¡-roc1ântl ¡rrcvcdcrilc
¡-rr-czcntr:l ui lìcgLrl alront Olì ci al.
. Ploclusclc pzrrtrcipantc achizitionalc în pcrioacla promotioniilir, colc oaro îusr-rr-lat r-cprozintir
lt-rirtintuttt 2t) lci ('ì'VA inclus) vor 1ì înlcgisû'atc ¡rc Lrn singur bon fìsoal sau làcturii 1ìsoalã;
. lltscl'ict'ca 1a concLlrs poatc 1ì rcalizatir prin transnritorca nur-nirrului bclnr-rlui 1ìscal sau al
1ìctLrrii lìscalc cc îndeplincstc concliliilc clc paltici¡rarc, ckronmerrt care atestã achizi!ionarea

1'rt'oiluselor ZIZIN partici¡ran1c în valoarc clc rlinirrun 20 lci (l-VA ìnclus), asa cum csle
excrrrplificat în caclrul anexei 2 aytrcz,antului Regulamer-rt, clata emiterii clocumentLrlLri fìsoal 1ìind
încadratá în perioada dc cleslìçurare a Cam¡raniei, çi înscricl'c¿r acestuia online, plin intcnrecliul
site-uluj Wfyfry.Zz$.lo sau wwr¡¿,claoupace.ro sau prin SMS la nurrarul 3731 (nunár clc SMS
taxat cu tatif nonral, operabil în rclclele cle telefbnie n-robilá Orangc, Vodalòne si Tclckorn).

Prin participalea la Carnpanie, participanlilor nu le vor fì in,puse niciun fel de cheltuieli
suplimetrtare, cu exceplia cheltuielilor lrollnale de desñçurare a Carnpatriei, cheltuicli
cletcrminate dc achizilionarea procluselor participarrte în lirnita stabiljtá pentru participare,
cheltuicli determinate de oblinelea de inforrnafii cu privire la promolic, cu prìvirc la modalitatea
cle urtrare în posesia premiilor, pentru valiclarea câçtigului, cheltuieli legate de trimitelea de
mesaje SMS în vederea înscrierii sau de conexiunea la intemet în cazul înscrierilor prin
intermediul platforrnei de concurs. Situaliile de mai sus sunt exemplifìcativc, r.ru exhaustive.

Nu snt.tt eligibili pentru participarea 7a prezenta Canpanie angajalii Organizatorului, ai
Agenliei çi toate persoanele care prcsteazä servicii de orice fel pentru acestia, precum çi rnembrii
fàmiliilor acestora (rude de gradul l: copii, párinfi, rude de gradul al ll-lea: frali/sulori, dar si sotul
sau solia).

Participarea la aceastã Carr,panie irnplicá acceptarea çi cunoaçterea integralá, expresá si
neechivocä a prezentului Regularnent Ofi cial.

Orice încercare dc fraudare a Carnpanici çi/sau de încálcare a prevederilor prezentului
Regulament Ofrcial se soldeazá cu elirninarea definitivá a participantului în cauzá., acesta unnând
a fi informat în scris ou vire la aceastá decizie.

6.1 cadrul Campaniei se vor acorda un nurnár de 233 pretnii, împárlite pe 3 categorii, dupá
cullì urmeaza:

Denumire premiu

Marele
Premiu

6000 euro

![:

5.6

5.7

5.8

3

SE 6. PREMIILE CAMPANIEI

Nr.

Crt
Categorie

premii
U.M Ga

nt
Valoare unitarä
cu TVA inclus

(EUR)

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

2 Premii medii Weekend prelungit la Bäile Felix pentru 2 persoane

Pachet 3 nopti/4 zile (joi - duminicä), cazare la Hotel
President 4. Bãile Felix, pensiune completã, perioada la

alegerea câstigätorului, în func!ie de disponibilitatea
hotelului, în februarie-martie 201 B

Sejurul va fi oferit sub formã de card cadou.

Transportul se va organiza de cätre câçtigätor.

Sejur 4 354 euro

Vacan!ä pentru 2 persoane în lslanda - Complex Blue
-l-agoon, sejur 6 nopfí/ 7 zile, în perioada 11-17 martlê

Vacanta va fi oferitä sub formä de card cadou

Cardul cadou presupune

./ Cazare ñ nopfi în camera cluhlã pentrr.r ?
persoane la Hotel Silica 5* www.bluelaqoon.com,
mic dejun inclus

Sejur



,/ Transfer aeroport - hotel - aeroport

'/ Cina pentru 2 persoane în cadrul Restaurantului
LAVA - Blue Lagoon

./ lntrarea zilnicá la Blue Lagoon pentru 2 persoane

- tip Premium

./ Zbor Bucureçti - Reykjavik gi retur
+

ç9
i.:ÀL

*Valoarea si structura vacantei este cuprinsã într-un card
cadou. Organizatorul îçi asumä responsabilitatea de a
suplimenta valoarea acestui premiu, acoperind cheltuielile
în limita programului stabilit. Posibila suplimentare va fi
consemnatä çi anexatá prezentului Regulament Oficial.

**Modificarea structurii pachetului turistic nu este permisã.

x Valoarea prerniilor medii çi rnici a fost stabilitá luând ca referintá unnätoarea conversie valutará: I
Euro : 4,65Lei.
6.2. Valoarea totalá estimatä a prerniilor acordate în cadrul prezentei Carnpanii este 55264 lei,

TVA inclus. Schimbul valutar a fost efectuat luând ca referintá urmátoarea conversie valutarä: 1

EUR: 4,65lei.
6.3. Acordarea prerniilor çi desemnarea câçtigátorilor se vor face în confonnitate cu secliunile 9,

10 11 din R Oficial

7 .1. Campania promotionalá se va desfãçura sub forma unei loterii publicitare, în cadrul cáreia
sunt desemnali câçtigátorii premiilor oferite de Organizator. Desemnarea câçtigätorilor se va face
pebaza unui program informatic de extrageri specializat.

7 .2. Pentru înscrierea în Campanie, participanlii trebuie sá achizilioneze în perioada 14 decembrie
2077, ora 00.00, ora României - 07 februarie 2018, ora 23.59, ora României, produse
participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), achizilie înregistratä pe un singur bon
fiscal sau pe o singurä facturá fiscalä, çi sä trimitä în aceeagi perioadä si interval orar numärul
bonului fìscal sau al facturii fìscale înbaza cäruia s-arealizat achrzi\ia în valoare de minimum 20
lei (TVA inclus), având la dispozilie douá modalitá1i:

7.2.I. Trimiterea numärului bonului hscal sau al facturii fiscale printr-un SMS la numárul 3731
(tarif normal în relelele Orange, Vodafone çi Telekom).

7.2.2. Înscrierea numärului bonului fiscal sau al facturii fiscale pe platfonna dedicatä Campaniei,
accesatä prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau www. dacup_aççJe.

7.3. Un numár de bon hscal/facturá fiscalá este considerat corect înscris în cazul în care este
format dintr-o înçiruire unicá de cifre çi/sau litere, iar mesajul de înscriere conline minim 1

caracter (ex:261);
7.4. Bonul fiscal sau factura fiscalá trebuie sá aibä data emiterii anterioarä sau similarä datei de

înscriere în Campanie a participantului, dar încadratá în perioada Campaniei.
7.5. Sunt considerate valide înscrierile bonurilor fiscale sau facturilor fiscale pe care este stipulatä

achizi¡ia de apá mineralá naturalá platáZIZIN (obligatoriu numele brandului ZIZIN sau abrevieri
ale acestuia, precum "ZIZ", dar çi gama, în unele formulári "platá", în altele, "decarbogaziftcatá")
în valoare de minimum 20lei (TVA inclus). Bonurile fiscale sau facturile f,rscale pe care nu apare
menlionat brandul ZIZIN, gama çi o valoare însumatá de minimum 20 lei (TVA inclus) a
produselor participante, nu vor fi luate în calcul în procesul de validare çi vor fi declarate automat
neconforme cu prevederile prezentului Regulament Ofi cial.

7.6. Fiecare bon fiscal unic sau facturá fiscalä unicá (din prisma conlinutului elementelor
prevázute legal - logotipul çi seria fiscalá a aparatului de marcat electronic fiscal, data çi ora
emiterii, precum çi numárul de ordine) poate fi înscris în Campanie o singurá datâ, de cátre un
singur partioipant, pe toatä <lurata campaniei promofionale, indiferent de meto<la de înscriere,
rlintre cele menfionate la prrnctul 7 2.

7.7. Un participant unic, din prisma numárului de telefon, poate înscrie maxim 3 bonuri sau facturi
fiscale pe zi, utilizând acelagi numär de telefon, indiferent de modalitatea de înscriere aleasá, iar

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESF A CAMPANIEI
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pelttru cel de-al 3-lca numár dc bon sau 1àcturã fìscalã înscris, parlicipantul va prirni un
SMS/rnesaj online ct: va specifìca fàptul cá s-a atins ljmita maximã de înscrieri zilnice. Dc la
înscrierea celui de-al 4-lea numár de bon/facturã fiscalã, în aceeaçi zi, acesta va fì anuntat cá nu
rnai poate înscrie bonuri în ziua respectivä.

8. Nu vor fi luate în considerare bonurile/facturile fiscale înscrise printr-o modalitate diferitä de
cele rnenlionate la punctul 7.2.

9. Parlicipanlii la Carnpanie trebuie sá pástreze bonurile fiscale sau facturile fiscale înscrise
(care atestä cá au achizilionat produse participante în valoare de minirnum 20 lei (TVA inclus) çi
al cáror numár l-au înscris prin SMS sau online în cadrul Carnpaniei), astfel încât dacá un
participant devine potenlial câçtigátor, confonn Regulamentului, sä poatä face dovada delinerii
în original a bonului sau facturii fiscale pentru a fi declarat câçtigátor.

7.10. Inscrierea în campanie prin SMS.
7.10.1.Înscrierea în campanie prin SMS se realizeazá, prin trimitercala numärul de telefon 3731

(numär cu tarif normal, operabil în relelele Vodafone, Orange si Telekorn) în perioada 14
decembrie 2017 (ora 00:00) - 07 februarie2078 (ora 23:59) - data limitá de primire a SMS-
urilor de particip are la Campanie - a unui rnesaj de participare, alcätuit din numárul
bonului/facturii fiscale, exemplificat în Anexa 2 a prezentului Regulament Oficial, pe baza
câruialcâreia au fost achizi¡ionate produse ZIZIN participante la Campanie în valoare de
minimum 20\ei (TVA inclus), stipulate în cadrul Secliunii 4, çi îndeplinind condiliile art. 5.3.

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

7.10.2.1. Sä conlinä numäruI bonului/facturii fiscale pebaza cäruia/cäreia au fost achizilionate
produsele ZIZIN participante în Campanie în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus).

7.10.2.2. NumäruI bonului/facturii fiscale sá fie primit la 3131, în perioada 14 decembrie 2017
(ora 00:00) - 07 februarie2018 (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 numäruI 3731, participantul va primi din
partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul dintre urmätoarele ráspunsuri:

7.10.3.1. Dacä numärul bonului fiscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce priveçte
forma sau numäruI 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: lvtvw .ro"

7.10.3.2. Dacä mesajul confine un numär de bon fiscal/facturá fiscalá utllizat 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.tt

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 numär de bon fiscal/facturä fiscalã înscris pe parcursul unei zile,
mesajul va fi: "Numarul bonului fiscal a fost inscris! Ai inscris maximul de bonuri fiscale
astazi,insateasteptamsimaine.Detaliipe@.''

7.10.3.5. Pentru bonurile/facturile înscrise peste limita zilnicá admisá, 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 wwìry,zizin.ro."

7.10.3.6. În cazul în care numäruI bonului fiscal/facturii fiscale este trimis înainte de data çi 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. In cazul în care numáruI bonului fiscal/facturii fiscale este trimis dupä data çi ora
ftnalizáii 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. In cazul în care numáruI unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost
desemnat ca fiind câçtigátorul unui premiu mic, participantul va primi urmátorul SMS:
"Felicitari! Ai ales 7I7,lN si ai castigat un halat cle 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. Încazul în care numäruI unui bon fiscal/unei facturi fiscale transmis prin SMS a fost
desemnat ca fiind câstrgätorului unui premiu mediu, dupä extragere, participantul va primi

A.
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Lrl'mãtorLrl SMS: "Felicitari! Ai alcs ZIZIN si ai castigat un wcckcnd la Bailc Felix. Suna
in 48 de orc la 0211207.00.16 si afla cum poti intra in poscsia premiului. Pastrcaza
bonul."

7.10.3.10. În cazul în care numárul unui bon lìscal/unei factLrri fìscale transmis prin SMS a

desemnat ca fiind câstigãtorului Marelui Prerniu, dupá cxtragere, par-ticipantul va
urmátorul SMS: "Felicitari! Ai alcs ZIZIN si ai castigat Marele Premiu: o vacanta pen
2 persoane in Islanda. Te vom contacta pentru validare. Pastreaza bonul fiscal inscris.

7.11. Inscrierea în campanie online
T.ll.l.Inscrierea se realizeazá, prin accesarea site-ului www.zizin.ro sau www.dacupacc.ro, în

perioada 14 decembrie 2017 (ora 00:00) - 07 februarie 2018 (ora 23:59), de unde
parlicipantul se va putea înscrie în Carnpanie, urmând paçii afiçafi.

1 .11,2. Pentru a se putea înscrie în Campanie, participantul are obligalia de a se înregistra pe website,
creând un cont de utilizator, pebaza numárului de telefon rnobil çi a unui numár de bon fiscal
sau facturä fiscalá, exemplificat în Anexa 2 aprezentului Regulament Oficial, care atestá cä a
achizilionat produse ZIZIN participante în Carnpanie în valoare de minimun 20 lei (TVA
inclus), conform prevederilor Secjiunii 4 çi a art. 5.3.

7.11.3.Înscrierea online presupune trimiterea datelor cu care s-au completat cele douá câmpuri
("numár de telefon" çi "numár bon hscal") apásând butonul "Trimite". Înscrierea va lt unnatä
de afiçarea pe paginá, fie a unei confirmäri a validitálii datelor çi a înscrierii în Campanie a

numárului de borVfacturä sau, dupâ caz, a unui mesaj care explicá motivele pentru care datele
nu sunt valide çi pentru care numärul bonului/facturii fiscale de participare nu a fost înscris în
Campanie.

7.I1.4. Pentru ca o înscriere prin intermediul platformei Campaniei sá fie validatá preliminar, aceasta

trebuie sá îndeplineascä cumulativ urmätoarele condilii :

7 .11 .4.1 . Sá conliná numärul bonului/facturii fiscale , pe baza cáruia a fost achizilionat cel pulin
unul dintre produsele ZIZIN participante în Campanie.

7.11.4.2. NumáruI bonului sau a facturii fiscale sá fie înscris pe platforma de concuts, în
perioada 14 decembrie20lT (ora 00:00) - 07 februarie2018 (ora 23:59), inclusiv.

7.lls.Fiecare înscriere prin intermediul platformei Campaniei este validatä inilial la momentul
inträrii în Campanie. În acest sens, pentru fiecare înscriere online, participantul va primi
imediat din partea Organizatorului, unul dintre urmátoarele ráspunsuri:

7.I1r5.1. Dacä numáruI bonului fiscal/facturii fiscale nu este trimis corect, în ceea ce priveçte
forma sau numärul de caractere, atunci mesajul va fi: "Numarul bonului fïscal este invalid.
Te rugam verifica cu atentie si inscrie numarul corect."

7.11,5.2. Dacá este înscris un numär de bon fiscal/facturá fiscalá utilizat deja pentru înscrierea
în Campanie, atunci mesajul va fi: "Acest numar de bon fTscal a mai fost inscris! Te rugam
verifica cu atentie si inscrie numarul corect."

I .1I.5.3 . Pentru numäruI de bon fiscal/facturä fiscalá corect înscris în Campanie, mesajul va fi:
"Numarul bonului fiscal a fost inscris! Te-ai inscris la tragerile la sorti pentru premiile
ZlZlN. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!"

7 .11.5.4. Pentru al 3-lea numár de bon fiscal/facturá fiscalá corect înscris pe parcursul unei zile,
mesajul va fi: "Bonul a fost inscris! Ai inscris maximul de bonuri astazi, insa te asteptam
si maine.tt

1.11.5.5. Pentru bonurile/facturile înscrise peste limitazllnicá admisá, 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.II.5.6. Incazul în care înscrierea are loc înainte de data çi ora începerii Campaniei, mesajul
va ft: "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 ZlZlN."

7.11.5.7. În cazul în care înscrierea are loc dupã data çi ora finalizárä Campaniei, mesajul va fì:

"Campania s-a incheiat la data de 07.02.2018, ora 23:59. Multumim pentru participare
siteasteptamlaurmatoarelecampaniiZ|Z|N.Detaliipe@.''

7.11.5.8. In cazul în care numärul unui bon tìscal/unei facturi fiscale transmis online a fost
desemnat ca fiind câstigätorului unui premiu mic, participantul va primi urmätorul SMS:

"Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai castigat un halat de baie. Suna in 48 de ore la
0211207.00.L6 sa afli cum poti intra in posesia premiului. Pastreaza bonul."

7.1L5.9. in cazul în care numãruI unui bon fiscal/unei facturi fiscale transrnis online a fost
desemnat ca fiind câstigätorului unui premiu mediu, dupá extragere, participantul va primi
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urmãtorul SMS: "Fclicitari! Ai alcs ZIZIN si ai castigat un weckcnd la Bailc Felix. Suna
in 48 dc orc la 0211207.00.16 si afla cum poti intra in poscsia prenriului. Pastrcaza
bonul."

5.10. În oazul în care numãrul unui bon fiscal/unei facturi hscale transmis online a fost
r.'¿

::) desemnat ca fiir-rd câstigátorului Marelui Premiu, dupá extragerc, participantul va prirni
un¡ãtorul SMS: " Felicitari! Ai ales ZIZIN si ai castigat Marcle Premiu: o vacanta
pentru 2 persoane in Islanda. Te vom contacta pentru validare. Pastreaza bonul fiscal
inscris."

rJ"

8.1 Numárul unui bon fiscal sau al unei facturi fiscale unice (din prisma conlinutului
elernentelor preväzute legal - logotipul çi seria fiscalá a aparatului de marcat electronic fiscal,
data çi ora emiterii, precum çi numäruI de ordine) care atestá achizilionarea produselor ZIZIN
participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus), nu poate fi înscris în Carnpanie decât
o singurá datá, indiferent de metoda/modalitatea de înscriere utilizatá (SMS sau online,
accesând platfonna de concurs prin intennediul site-ului www.zizin.ro sau
www.dacupace.ro).

8.2. in cazul în care un parlicipant reclamá, în orice modalitate, invalidarea numárului
bonului fiscal sau a facturii fiscale, document fiscal justificativ înscris în Campanie, indiferent
de motivel e pe baza cárora are loc aceastá invalidare (ca de exemplu, numäruI a mai fost
înscris în Carnpanie anterior, numáruI este greçit, incomplet sau incorect etc.), atunci se va
respecta urmátoarea procedurä de validare sau invalidare:
8.2.1. Organizatorul îi va solicita participantului sä formuleze reclarnalia pe adresa de email

promotie(òzizin.ro çi sá prezinte în termen de 48 de ore de la data formulärii acelei
reclamafii, dovada delinerii în original a bonului fiscal sau a facturii fiscale ce conline
numäruI la care face referire reclamafia. Participantul poate face dovada delinerii
bonului fìscal sau a facturii fiscale în original prin expedierea documentului fiscal în
original intact, la sediul Organizatorului, prin poçtá sau curier, cu confirmare de
primire,

8.2.2. In cazul în care numäruI bonului fiscal sau a facturii fiscale disputat în cadrul
reclamaliei a fost înscris anterior în Campanie de alt parlicipant, pentru a se putea face
validarea participantului ce a achizi¡ionat în realitate çi în mod corect produsul
participant çi a fãcut înscrierea în Campanie în concordantá, cu prezentul Regulament
Oficial, Organizatod îl va contacta çi pe participantul care a înscris în prealabil în
Campanie numäruI bonului fiscal sau a facturii fiscale la numáruI de telefon de la care
s-a efectuat înscrierea çi îi va comunica scopul apelului. Dupá înçtiinfarea
participantului despre situalia de fapt, i se va solicita sá prezinte în termen de 48 de
ore de la data contactárii sale telefonice, dovada definerii în original a bonului fiscal
sau a facturii fiscale ce are înscris numäruI transmis, pentru a se putea face în acest fel
validarea sa preliminará, - fa!á, de situalia de fapt existentá. Participantul poate face
dovada delinerii bonului fiscal sau a facturii fiscale în original prin expedierea
documentului fiscal intact cätre Organizator prin scrisoare recomandatä cu confirmare
de primire sau prin curier, pentru a se putea verifica dacá validarea sa preliminarä a
fost efectuatá conform regulilor.

8.2.3. În cazul în care vreunul din participanlii menfionali mai sus nu respectã termenul
menlionat în cadrul acestor articole, nu expediazá bonul fiscal sau factura fiscalä în
original, cu numärul înscris sau refuzä prezentarca dovezli delinerii acestuia, atunci
Organizatorul îçi rezervá dreptul de a invalida înscrierea respectivului document
fiscal, prin eliminarea înscrierii acestuia dinBaza de Date a Campaniei, ftrá, a avea
o de a notifica în acest sens.

9.1. Desemnarea câçtigãtorilor tragerilor la sorli în loteria publicitará din cadrul Campaniei are loc
dupá cum urmeazá:

9.1.1. Tragerile prcmiilor mici
9.1.1.1. Pentru fiecare premiu zllnic se va desemna anterior începerii Campaniei, în mod

aleator, câte un moment câçtigátor (definit sub forma: zi, orá, minut) çi, respectiv, câte un
numár de ordine asociat fiecárui moment câçtigätor (un numär întreg între 1 çi 4, pentru
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intervalul pronto{ional 14 decellbrie 2017 - 07 l'cbruarie 2018). Momentelc câEtigátoare vor
fi extrase din ir-rtervalul corespunzáIot' perioadei Canrpaniei.

9.1.1.2. Momentcle câqtigätoare, respectiv nurnerele de ordine afereute acestora, vol' fi
consemt-ì

public.
ate într-un document scris çi certificat de cátre un notar public, ce nu va fi IA

9.1.1.3. Va h desernr-rat câçtigátor participantul care introduce în prornolie un

frscal dupá un lnofirent câçtigátor çi al cár'ui numár de ordine este corespul-tzátor
câçtigátor respectiv (Exemplu: sá presupunem cá pentnt ziua Z momentul
hlr:mm, iar numárul de oldine are valoarea2. Ya câçtiga participantul care a in
numár de bon fiscal valid dupá momentul hh:rnm). De aserìenea, partrcrpan{tt cu e

4 numere de ordine vor fi desemnali rezerve. Pentru exernplul de mai sus, vor fi
rezerve participanlii ale cáror numere de ordine sunt: 3, 4, 5 çi 6).

9.1.1.4. Dacá între douá momente câçtigátoare nu s-a introdus niciun numár de bon hscal valid
în promolie çi astfel nu s-a putut desemna niciun câçtigátor pentru primul motnent, nurnärul
de ordine aferent celui de-al doilea moment câçtigátor va fi aplicat doar dupá desemnarea

câEtigátorului çi rezervelor pentru momentul câçtigátor antecedent (de ex: dacä un rnoment
câçtigátor este ora 10:00 cu numár de ordine 3 çi unnátorul este 12:07 cu nurnár de ordine 2,

iar între cele douá momente nu au fost introduse numere de bonuri fiscale valide, al treilea
numár de bon fiscal valid introdus dupá, 12:07 (care reprezintá çi al treilea numär de bon fiscal
introdus dupä ora 10:00) va fi desemnat câçtigätor pentru ora 10:00, pentru unnätoarele 4
numere de bonuri fiscale vor fi desemnate tezerve pentru momentul câçtigátor 10:00; al doilea
numár de bon fiscal valid trimis dupä desemnarea rezervelor pentru primul moment câçtigátor
va fi desemnat câçtigátor pentru ora 12:07 , iar urmátoarele 4 numere de bonuri fiscale valide
vor fi desemnate tezele 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 (1 halat de baie) pe toatä perioada desfãçurárii
campaniei.

9.1.1.6. Câçtigätorii vor fi înçtiinfali automat printr-un mesaj de tip SMS.
9.I.L7. Pentru fiecare moment câçtigátor, participanlii cu urmátoarele 4 numere de bonuri

fiscale înscrise vor fi desemnali rezerve.
9.1.2. Tragerile premiilor medii
9.1.2.1. Pentru tragerile premiilor medii, vor fi acordate un numär total de 4 weekend-uri la

Bäile Felix, pentru fiecare sejur fiind organizatá câte o tragere,la fiecare douá sáptámâni 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 organizatá la interval de
douá sáptämâni de campanie pentru înscrierile din cele 2 sáptämâni anterioare (joi, sãptämâna
x, ora 00:00 - miercuri, sáptámâna z, ora23:59), electronic, cu certificare notarialä.

9.1.2.3. Tragerile vor avea loc în: 08 ianuarie 2018,11 ianuarie 2078,25 ianuarie 2018 çi 08

februarie 2018.
9.1.2.4. Latragerea la sorli vor participa toate numerele de documente fiscale valide, înscrise

în intervalul de participare pentru cane ate loc extragerea çi necâçtigätoare de alte premii.
9.I.2.5. Câçtigätorii vor fi înçtiinJafi automat, printr-un mesaj de tip SMS.
9.T.2.6. Pentru fiecare numár de document fiscal extras câçtigátor, se vor extrage càte 4

numere de documente fiscale, de rezewá.
9.1.2.7. Un participant unic la campanie (din prisma actului de identitate transmis pentru

validare) poate câçtiga un singur premiu mediu (1 weekend prelungit la Bäile Felix) pe toatä
perio ada desñçurárii campaniei.

9.1.3. Tragerea Marelui Premiu
9.1.3.1. Marele Premiu al Campaniei constä într-o vacan[á pentru 2 persoane în Islanda, în

perioada 1l - 17 martie 2018, çi se va acorda prin tragere la sorli notarialä, la finalul
Campaniei.

9.1.3.2. Extragcrca va avca loc pc data de 12 februarie 2018, urmând oa potenlialul cåçtigätor
sä fie contactat de cätre reprezentantul Organizatorului în maxim 48 de ore pentru demararea
acliunilor de validare.

9. 1 .3.3. La tragcrca la sorli vor participa toatc numcrclc dc documente fiscale valide înscrisc în
Campanie çi necâçtigätoare de alte premii, indiferent de modalitatea de înscriere utilizatä.
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9.1.3.4. Pcntru numãrul de document fiscal extras ca lÌincl câçtigätor al Malelui Prentiu, sc voÍ
extrage câfe 4 nuûìere de docullente fìscale, de rezervä.

9.2. Pe întreaga duratá a Campaniei, un parlicipant unic la Carnpanie (din prisr-r-ra actului de
identitate transmis pentru validale) poate fi validat câçtigãtor pentru un singur prerniu mic çi un
singur prenliu mediu sau Íìare;

3. In cazul îrr care un participant unic la Carnpanie (din pdsma numárului de telefon çi al actului
de identitate transmis pentru validare) este desemnat câçtigátor al unui premiu mediu pe parcursul
campaniei çi va h extras câçtigätor al Marelui Premiu la finalul campaniei, acestuia i se va acorda
doar premiul mediu - weekend la Báile Felix - $i se va contacta prirna rezervá. din cadrul

Marele Premiu în vederea ini enl cesului de validare

10.1 . Validarea câçtigätorilor çi acordarea premiilor mici çi medii:
a) Dupá desemnarea unui participant ca potenlial câçtigátor al unui premiu mic/mediu, acesta va

fi contactat prin SMS în vederea aducerii la cunoçtin{á a câçtigului.
b) Mesajele de tip SMS vor fi expediate cätre numerele de telefon utilizate de eventualii

câçtigátori la înscrierea în campanie, indiferent dacä înscrierea a fost realizatá, prin SMS sau
online, accesând platforma Campaniei prin intermediul site-ului www.zizin.ro sau
www.dacupace.ro.

c) Participanlii care, în urma înscrierii în Campanie a unui numär de document fiscal, indiferent
de modalitatea de înscriere utllizatá (SMS sau online), primesc un mesaj SMS prin care sunt
anunlali cä au câçtigat un premiu mic sau mediu, vor h rugali sá apeleze Infoline-ul ZIZIN
(0211207.00.16, numár cu tarif normal, apelabil în toate refelele) în termen de maxim 48 ore
de la momentul primirii SMS-ului în vederea demarárii procedurilor de validare.

d) Vor lua parte la validarea preliminará doar participanlii unici care nu au fost validaçi
câçtigätori în categoria premiilor în cadrul cãreia începe procedura de validare, categoria
premiilor mici sau categoria premiilor medii.

e) Pentru validarea preliminará a câçtigátorului premiilor mici sau medii ale Campaniei, acestuia
i se va solicita telefonic acordul pentru introducerea çi prelucrarea datelor personale ce
urmeazá 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. Dacä
sunt de acord, potenlialii câçtigátori vor comunica urmátoarele date personale: nume,
prenume, adresa de reçedin!á, adresa unde vor sá le fie livrat premiul çi adresa de email.

Ð În vederea validärii preliminare a câçtigului, Organizatorul va solicita potenJialului câçtigátor
dovada delinerii bonului fiscal sau facturii fiscale ce are înscris numáruI desemnat câçtigätor.
Pre-validarea câçtigátorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zlle lucrätoare de la
momentul convorbirii telefonice cu un rcprezentant al Organizatorului a unei foto-copii
lizibile a bonului fiscal sau facturii ce conline numáruI declarat câçtigátor çi are stipulatá
achizilia de produse participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus) prin email la
adresa zizin@mhrnr.ro; premiu@dacupace.ro sau promotie@zizin.ro, împreuná cu o copie a
carfii de identitate prin care sä facä dovada faptului cá vârsta sa realä este de minim 18 ani.
Neîndeplinirea acestei condilii poate duce la invalidarea sa ca çi câçtigätor çi folosirea
rezewelor, în ordinea extragerii.

g) Validarea rezervelor se realizeazá în baza aceleiaçi 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 numáruI câçtigätor çi are stipulatä
achizilia de produse participante în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus) trebuie transmisä
într-o formá lizlbllá, prin fotografiere, scanare sau copiere, fafä-verso, astfel încât
Organizatorul sä poatä identifica cu uçurin!ä produsele ZIZIN achizifionate, valoarea lor,
numáru1înscris în Campanie, dar çi data emiterii documentului fiscal.

Ð Validarea finalã a câçtigätorilor se va rcaliza pe loc, în momentul punerii în posesie a
premiului, prin prezentarea çi predarea frzicá, în original, a bonului fiscal sau facturii fiscale
ce îndeplineçte condiliile de validare.

j) Premiul mic - halat de baie - va ajunge în posesia câçtigátorului într-un termen de maxim 60
de zile de la momentul validárii câçtigului.

k) Premiul mediu - weekend la Báile Felix - va ajunge în posesia câçtigätorului pânä în 28
februarie 2018;
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l) La lromentul primirii premiului lnic sau rrediu, câçtigátorii sLrnt obliga{i sá plcdca ourierului
documentul lÌscal desemnat câçtigátor, în original, cel mcn(iorrat în mcsajul oâçtigator çi
valiclat de cátre eclripa de irr-rplernentare, sã scrnneze procesul vetbal cle predare plin-rire
premiului.

10.2. Validarea câçtigátolului çi acordarea Marelui Premiu:
a) Dupá efectuarea tragelilor la sorfi pentru desemnarea câçtigátorului rnarelui premiu,

fi contactat telefonic în tennen de maxim 43 de ore de la momentul efectuárii extr
numárul de telefon utilizat la înscrierea prin SMS sau la crearea contului pe p
concurs, de cátre ùn reprezentant al Organizatorului în vederea începerii procesului
validare prelirninará, ca prim pas pentru validarea finalá.

b) Poten{ialul câçtigátor al premiului mare va h apelat de maxirn 3 ori în temenul de 48 de ore
rnenlionat 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 înlelege cá, de exemplu, dar ñrá a se limita la situa{iile 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 fi invalidat, fãrä nicio
despágubire din partea Organizatorului.

c) Pentru validarea preliminará a câçtigátorului marelui premiu al Carnpaniei, acestuia i se va
solicita telefonic acordul pentru introducerea çi prelucrarea datelor personale ce unneazá. a ft
comunicate telefonic, înBaza de Date a Organizatorului, în vederea atribuirii prerniului. Dacä
este de acord, potenlialul câçtigátor va comunica urmátoarele date personale, ale sale çi ale
persoanei ce o va alege pentru a beneficia, împreuná, de premiul câçtigat: nume, prenume,
adresa din actul de identitate, cod numeric personal, serie çi numär act de identitate, numár de
telefon çi vârsta.

d) În vederea validärii preliminare a câçtigului, Organizatorul va solicita potenlialului câçtigátor
dovada delinerii documentului fiscal (bon sau facturá) cu numáruI desemnat câstigátor, cel ce

obligatoriu are stipulatá achizi\ia de produse ZIZIN participante în valoare de minimum 20 lei
(TVA inclus). Pre-validarea câçtigátorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zlle
lucrätoare de la momentul convorbirii telefonice cu un reprezentant al Organizatorului a unei
foto-copii lizibile a documentului fiscal ce confine numáruI câçtigátor çi are stipulatá achizi¡ia
de produse ZIZIN participante în valoare de 20 lei (TVA inclus) prin email la adresa
zizit@mhmr.ro; premiu(Adacupace.ro sau promotie@zizin.ro, împreunä cu o copie a cä4ii de

identitate prin care sá facä dovada faptului cä vârsta sa realá este de minim 18 ani.
Neîndeplinirea acestei condilii poate duce la invalidarea sa ca çi câçtigätor çi folosirea
rezerv elor, în ordinea extragerii.

e) Validarea rezervelor se realizeazáînbaza aceleiaçi proceduri prezentate la articolul I0.2.b),
c) si d), din prezentul Regulament Oficial.

Ð Foto-copia bonului fiscal sau a facturii fiscale ce are înscris numäruI câçtigátor trebuie
transmisá într-o formá lizibtlá, prin fotografrere, scanare sau copiere, fa1ä-verso, astfel încât
Organizatorul sä poatä identifica cu uçurin!ä numáruI înscris în Campanie, data emiterii
documentului fiscal, dar çi produsele ZIZIN achizilionate çi valoarea 1or.

g) Validarea finalä a câçtigátorului se va realiza înainte de înmânarea de cätre Organizalor a

premiului, prin prezentarea çi predarea fizicá, a documentului fiscal (bon sau facturá) declarat
câçtigátor, personal, în original.

h) Premiul cel mare va fi înmânat personal câçtigätorului în termen de 10 zile de la validarea
câçtigului, de cátre Organizator, urmând ca împreuná cu Organizatorul sä stabileascá de
comun acord toate detaliile activárii premiului, reprezentat, în acest caz, de un card cadou
personalizat, conform celor menfionate la secfiunea 6.

i) În situalia în care se constatä o neconcordan!á între numáruI înscris pe documentul fiscal
prezentat çi numáruI declarat câçtigätor, între valoarea totalä a produselor ZIZIN achizilionate
înregistrate în etapa de pre-validare çi valoarea totalá a produselor ZIZIN prezente pe
documentul fiscal prezentat sau în cazul în care câçtigátorul nu poate prezenta dovada
clefinerii documentulni fiscal frzic, predarea premiului nu se va mai realiza. În astfel cle

situafii, Organizatorul va apela la rezewe, în ordinea în care acestea au tbst extrase. Dacä
niciuna dintre rezerve nu îndeplineçte condifiile de validare din prezentul Regulament Ohcial,
premiul va rámâne în posesia Organizatorului.

O
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SECTTUNEA 1I. CLAUZE DIVBRSE PRIVIND VALIDAREA CASTIGURILOR SI
ACORDAREA PREMIILOR
l.l Organizatorul nu îçi asumã rãspunderea pentru bonurile sau facturile fiscale necorespunzátoare

de vedere al continutului, ca de exemplu, dar ñrá a se limita la, bonurile care nu includ
sele parlicipante la Carnpanie, cele care rìu ating pragul valoric, asa cum au fost acestea definite

Secliunii 4 si articolelor 7.4 çi 7.5 din prezentul Regularnent Oficial
Câçtigátorul prerniului nu poate ceda prerniul unei alte persoane;
In cazul în care un câçtigátor refuzâ prerniul ofèrit în cadrul acestei Campanii, va serrna o

aralie pe proprie räspundere prin care va declara cã renun!á la premiul oferit çi la orice alte
drepturi legate de acest premiu. Dacá aceastá declaralie nu se poate selnna înprezen[a unuia dintre
reprezentan\ä Organizatorului, atunci declaraJia semnatá se va trimite Organizatorului prin curier, în
tennen de 2 zile lucrátoare de la validarea câçtigului;
1 1.4. Câçtigätorii vor fi validali doar dacä respectä condiliile prevázufe în prezentul Regulament;
11.5. Organizatorul nu poate fi ñcut ráspunzátor pentru documentele trimise de câçtigátor care nu
ajung în posesia Organizatorului în termenele menlionate în prezentul Regulament çi nici pentru
premiile care nu ajung la câçtigätor din motive independente de voinfa Organizatorului, ca de
exemplu, dar fãrä a se limita la, comunicarea eronatá de cátre câçtigätor a adresei de 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;
1l,6. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite în bani sau cu alte beneficii,
altele decât cele stabilite prinprezentul Regulament;
11.7. 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, dupá extragerea
finalá çi validarea câçtigätorului, nu maitãrziu de 28 februarie 2018;
1 1.9. Un participant unic (din prisma actului de identitate çi numärului de telefon utllizat la înscriere)
poate câçtiga maxim un singur premiu mare sau un singur premiu mediu çi un singur premiu mic, pe
întreaga perioadä a Campaniei, indiferent dacä foloseçte unul sau mai multe numere de telefon pentru
înscrierea numerelor de bonuri sau facturi fiscale;
1 1.10. În situalia în care, pe parcursul procesului de validar e, în cazul premiilor medii, se dovedeçte
cä aceeaçi persoanä a mai câçtigat un premiu mediu pe durata Campaniei, sau în cazul premiilor mici,
un premiu mic, câçtigul respectiv va fi anulat çi premiul se va acorda primei rezewe;
1 1.1 1. In situalia în care, pe parcursul procesului de validare, îrt cazvl Marelui Premiu, se dovedeçte
cá aceeaçi persoanã amai câçtigat un premiu mediu pe durata Campaniei, aceasta va trebui sä aleagä
un singur premiu - mediu sau mare. Premiul la care a renunlat va trece la prima rezervá;
11.12. Rezervele vor intra în procesul de validare a câçtigului în ordine, doar în cazul în care anterior
persoana aflatä în proces de validare a câçtigului nu a îndeplinit condiliile prezentului Regulament, a
refiuat premiul sau a fost extrasá câçtigátoare în condiliile art. 1 1.10 çi art. I 1 .1 1;
11.13. Organizatod Campaniei nu este räspunzátor pentru plata cheltuielilor suplimentare ce pot
rezulta din punerea în posesie a Marelui Premiu, ca de exemplu, dar ñrá, a se limita la: cheltuieli de
transport la locafia stabilitä de Organizator pentru înmânarea Marelui Premiu;
11.14.Încazul în care câçtigätorul Premiului Mare este o persoaná aflatáîn imposibilitatea de a se
deplasa în ziua çi la locul stabilit pentru înmânarea premiului (de exemplu, dar ñrá a se limita la,
îngnjiri medicale çamd), aceasta poate opta pentru împuternicirea unei alte persoane pentru a intra în
posesia premiului câçtigat, în numele câçtigätorului, dar doar prin împutemicirea sa în scris si
semnarea de cätre a unei autentificatá de un notar

l2.l Persoanele minore (cele cu vârsta mai micá de 18 ani la data începerii Campaniei) nu
îndeplinesc condifiile de participare în cadrul prezentei Campanii;

12.2 In cazul în care una dintre persoanele ce poate face dovada definerii unui document fiscal
(bon fiscal sau factura fiscalã) câçtigátor în cadrul prezentei Campanii este o persoanä cu vârsta
mai micä de 18 ani, aceasta, conform prevederilor prezentului Regulament va fi declaratä

invocând la art. 5.1.

13.1. Inscrierile în campanie sau revendicárile pe baza unor documente care sunt ilizibile,
degradate, modificate, duplicate, falsificate ) care conlin erori de printare, tipografice sau de alt

S 12. MINORII

S 13. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE



tip, ir,cluzând ñrä linitare orioe alt tip clc moclificári ale aceslora sau ale clelrcntelor lur
ccrn-rponente datorate manevrãrir acestora, însclierile dupã data dc 07 fèbruarìe 2018, ora23'.59,
vor fi nule çi nu vor fi luate în considerare de Or:ganizator.

13.2. Organizatolul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor n

deteriorate sau falsificate si nici r-lu va f,r obligat sá acolcle plemiile pe baza unor
documente care nu îndeplinesc toate condi{iile prevázute în prezentul Regulament Oficial

13.3. Organizatorul nu este ráspunzâtor pentu calitatea sau viciile ascunse ale prerniilor
aceastä Carnpanie.

13.4. Organizatorul nu îsi asumá räspunderea pentru pierderea statutului de câçtigátol al
pafiicipant ca uflrare a neapelárii numárului de Infoline pentru validare în tennenul stabilit -R,sau a
imposibilitálii contactárii persoanei în cauzá, doar în cazul Marelui Premiu, din motive
independente de Organizator.

13.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru problernele generate de defecliuni tehnice
independente de voin!a sa, cauzate de conexiunea la internet a parlicipantului sau de semnalul çi
calitatea relelei de telefonie, fìxá sau rnobilá.

13.6. Reclama{iile referitoare la premiul câçtigat, ulterioare momentului sernnärii procesului verbal
de predare-primire, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Acesta este îndreptálit sá ia
toate mäsurile necesare în caz de tentativá de fraudá a sistemului, abuz sau orice altá tentativá
care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promolionale.

13.7. S.C. Apernin ZIZIN S.A. (Organizatorul), S.C. Mullen Lowe S.A. (Agenlia) çi tofi parlenerii
acestora care au executat materialele publicitare dedicate Campaniei nu vor h ráspunzátori
pentru erori de imprimare a bonurilor fiscale sau facturilor fiscale sau de modul în care produsele
ZIZIN participante apar menfionate pe acestea.

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

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
14.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligá sä respecte prevederiile Legii 67112001

privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulalie a acestor date, stocate pe durata campaniei. Datele cu caracter personal colectate în
Bazade Date din cadrul acestei Campanii nu vor fi dezväluite cätre terfi, cu excepfia cazului în
care Organizatorul trebuie sä respecte obligaliile impuse de legislalia în vigoare.

14.2. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizatá, conform Legli 67712007, are

urmátoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la datele sale (art. 13),
dreptul de intervenlie asupra datelor sale (art. la) çi dreptul de opozifie în cazul prelucrärii
datelor sale (art. 15). În vederea exercitärii acestor drepturi, participantul la campanie va
transmite o solicitare scrisä, datatá çi semnatä, cátre organizator, la sediul social al acestuia,
menfionat la Secfiunea 1 din prezentul Regulament.

14.3. Urmátoarele date personale vor fi colectate înBaza de Date construitá çi administratá în
condiçii de deplinä siguran!á, pe durata campaniei:

I4.3.I.Pentru înscrierea bonurilor sau facturilor fiscale, fapl ce implicä participarea în cadrul
prezentei campanii: numáruI de telefon;

14.3.2. Pentru validarea câçtigátorului: nume, prenume, data naçterii, email.
14.3.3. Pentru expedierea premiilor: adresä.

I 4.3 .4. P entru înmânarea premiilor: semnäturä.
l4.3,5.Datele personale menlionate anterior nu vor fi fäcute publice, ele fiind necesare doar pentru

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

fãcute publice în termen de7 zlle de la finalizarea validárii pe platforma Campaniei, accesatá
prin intermediul www.zizin.ro, conform obligaliilor impuse Organizatodui de OG 99/2000
privind comercializarea produselor çi serviciilor de piafa;

14.5. Scopurile constituirii Bazei de Date sunt: extragerea çi validarea câçtigätorilor, înmâîarea
premiilor câçtigátorilor, 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 cátre Organizator, acestea din urmä doar dacä
persoana vizatá çi-a exprimat acordul în acest sens. Obligativitatea de a nu disemina datele
personale cätre terli, cu excepfia, împuterniciçilor sái, este asumatä de Organizator;



. Prin parlrciparea la prezen|a Carrpanic promolionalá, parlicipanlii îçi dau în mod expres
cortsimtãr¡ântul ca datele lor personale sã fie prelucrate çi inclusc în baza de date a Apernir-r
ZIZIN SA în vederea validãrii, atribuirii prerniilor çi îndeplinirii obligaliilor fiscale ale
or garizaforului prezentei Carnpanii ;

. Parliciparea la prezenta Campanie constituie acordul poten(ialilor câçtigätori referitor la faptul
nutnele, câçtigul, irnaginea çi vocea pot fi ñcute publice, potrivit legislaliei în vigoare çi toate

a vor putea ft ufilizate în rnaterialele publicitare ale Organizatorului, ñrá niciun fel de
obligalie de platá. Câçtigätorii îçi vor putea exprima în scris acest acord, printr-o declaralie, la
cererea Organizatorului. Refuzul semnárii acestei declaraJii nu va prejudicia în niciun fel
cahtatea de câçtigátor çi acordarea prerniului.

SECTIUNEA 15. LIMITAREA RÃSPUNDERII

15.1. Prin participarea la campanie, participantul declará pe proprie ráspundere ca a luat la
cunoçtin!á çi este de acord cu urmátoarele:

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

tuturor cerinlelor çi condiliilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestora atrâgànd ráspunderea personalä çi exclusivá a parlicipanlilor çi
eventualilor câçti gátori;

c) To{i câçtigátorii sunt de acord sä facá dovada vârstei minime cerute pentru participarea la
aceastä Campanie, sä furnizeze Organizatorului datele necesare expedierii/înmânärii
premiului çi sä semneze un proces verbal de predare-primire a premiului câçtigat;

d) Participantul declarä cä nu suferä de afecliuni fizice sau psihice care sä facá imposibilä
utilizarea premiilor;

e) Participantul este conçtient de condiçiile normale de utilizare a premiilor çi poate face uz de
acestea ftrá a constitui o ameninfare la adresa sánátálii çi integritälii sale corporale çi/sau a

celor din jur;

Ð Toli participanlii çi eventualii câçtigätori sunt de acord çi se obligä sá respecte çi sä se

conformeze tuturor cerinlelor çi condiliilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament
Oficial, nerespectarea acestora atrágànd räspunderea personalä çi exclusivä a participanlilor çi
eventualilor câçtigätori.

15.2. Prin prezenta Campanie, Organizatorul:
a) Nu este ráspunzätor pentru deteriorarea, dispariçia sau sustragerea premiilor dupá momentul

preluárii lor de cátre câçtigätor;
b) Este exonerat de cátre participantul la Campanie, acordul de voinfä al acestuia fiind dat prin

simpla participare laprezenta Campanie, de orice räspundere pentru toate prejudiciile suferite
de cätre participant în legáturä cu premiile, ulterior momentului preluärii acestora, indiferent
de natura acestor prejudicii, incluzând, dar ñrä a se limita la, vátämári corporale çi/sau
vätämäri ale sánätälii, respectiv, vätámári sau daune aduse patrimoniilor;

c) Nu are nicio obligalie de a menline corespondenfa cu solicitanfii unor revendicãri
necâçtigãtoare ce apar ulterior acordärii efective a premiilor;

d) Nu este räspunzátor de eventualele prejudicii sau daune cauzate de cätre câçtigátorul
premiului acordat în cadrul Campaniei, unor terli în legáturä cu acestea, indiferent de natura
acestor

16.1. Organizatorul nu este ráspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligafii fiscale
legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursá aplicabil veniturilor individuale
provenite din campanii promofionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sá îl calculeze,
potlivit premiilor pe cale le oferä çi a cår'or valoale o va suporta, sä îl refinä çi sä 1l vireze la bugetul
de stat, conform prevederilor Legii nr. 57I12003 privind Codul Fiscal.

SECTTUNEA 17. FORTÄ MAJORÃ
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17.1. Campania poate înceta înainte c1e ternren, nurnai în cazul apariliei unui eveninreut ce constituie
lòr!á n-rajorá, inclusiv în cazul irnposibilitá1ii Organizatorului, din rnotive indepcndcnte cle vointa sa,

d e a conti n ua pr ezenta canpanie prorno{i onalá.
ll .2. Pentru scopul acestui Regularnent Oficial, for{a rnajor'á însearnnã orice eveniment cale nu
fi controlat, remecliat sau prevázut de cátre Orgarizator, a cárui aparilie îl pune pe acesta din
irnposibilitatea de a-çi îndeplini obligaliile asumate prin prezentul Regulamer-rt Oficial;

17.3. Dacä o situatie de forfá rnajorá îrnpiedicá sau înLàrzie total sau parlial
Regulamentului Oficial çi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
privind îndeplinirea obligaliilor sale pentru perioada în care aceastä îndeplinire va fi împiedica
întàrziatá,. Dacá va invoca forla rnajorâ, Organizatorul este obligat sá comunice participar-rlilor
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Carnpanie existenla acesteia în temen de 5 z1\e lucrátoare de la apariJia cazului de for!á rnajorá;
17.4. In înlelesul prezentului Regularnent Oficial, constituie cazuri de for!á majorá unnátoarele
evenimente: pierderea bazelor de date care confin nurnerele documentelor fiscale, avarierea
sistemului informatic de stocare a datelor çi alocare a prerniilor, produse prin eroare utnaná, tentative
de fraudá a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace, orice reglementare
care poate apârea ulterior intrárii în vigoare a Regulamentului Oficial çi care poate interzice sau
modifica termenii acestuia;
17.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativá, fiind utthzatá numai în scop
CX cativ.

18. Eventualele litigii apárute între Organizator çi participanlii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabilá sau, în cazul în care înlelegerile nu vor fi posibile, litigiile vor fi soluJionate de
instanfele judecátoreçti competente rornâne, în jurisdic!ia cárora se aflä Organizatorul.

19 perioada desfäçurärii Campaniei, Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, pentru
toli participanfii, pe pagina web a Organizatodui, www.zizin.ro, sau pe platforma Campaniei,
www.dacupace.ro. Regulamentul va fi transmis în mod gratuit oricárui solicitant ce va trirnite o
solicitare la sediul SC Apemin ZIZIN SA, strada Horea nr. 13, localitatea Zizin,judeful Braçov sau
pe e-mail la adresa promotie@zizin.ro. Prin participarea la aceastá Campanie, participanlii sunt de
acord sä respecte çi sá se conformeze tuturor prevederilor, termenilor çi condifiilor prezentului
Regulament Oficial.

Procesat si autentificat de Socíetate Profesìonalã Notøríølã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pá(ilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
Gabriela Craciun

S.S
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SE 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI





ANEXA 1 a Regulamentului Oficial al Campaniei promotionale "ZlZlN dã cu relaxare dupä zilele de
särbätoare"
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ANEXA 2 a Regulamentului Oficial al Gampaniei promofionale "ZlZlN dã cu relaxare dupä zilele de
Sãrbãtoare"



Modelde bonurifiscale ce îndeplinesc condi{iile de participare în cadrul campaniei "ZlZlN då cu relaxare dupä
zilele de Sãrbätoare" si evidentierea numãrului ce permite înscrierea
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Model de bonurifiscale ce NU îndeplinesc condiliile de participare în cadrul campaniei "ZlZlN dä cu relaxare

dupä zilele de Särbätoare"
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