Regulament concurs „Tombolă Marea Deschidere”
1. Organizator

1.1 Organizatorul campaniei publicitare este S.C. PIZZA 5 COLŢURI S.R.L., cu sediul
social în Arad, Str. Obedenaru nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J02/814/1996, CUI RO 9042123.

2. Durata campaniei publicitare
2.1 Campania publicitară “Tombolă Marea Deschidere” se desfășoară în data de 17 aprilie
-2 mai 2019.
2.2 Campania publicitară va fi organizată și desfășurată în restaurantul Pizza 5 Colțuri
Gemi center.
3. Drept de participare
3.1. Campania publicitară “Tombolă Marea Deschidere” este accesibilă tuturor
persoanelor fizice rezidente în Arad, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a
unei cărți de identitate la data începerii campaniei publicitare.
3.2. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus, precum și a imaginii
participanților la această campanie publicitară, nu va avea scopul de a crea niciun fel de
obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.
3.3. Angajații companiei Pizza 5 Colțuri și rudele acestora nu au dreptul de a participa la
concurs.
3.4. Pentru a intra în concurs participanții trebuie să se înscrie cu numele și prenumele
reale, cu număr de telefon și adresă mail validă.
3.5. Prin înscrierea în concurs participanții își dau acordul să primească pe mail sau prin
telefon informații referitoare la concursul „Tombolă Marea Deschidere”.
3.6. Aceeași persoană se poate înscrie în concurs doar o singură dată. Înscrierile multiple,
cu mai multe nume și adrese de mail folosite de aceeași persoană sunt considerate
încercări de fraudare a concursului și duc la excluderea din concurs a participantului.
3.7. Câștigătorii vor fi contactați pe adresa de mail sau la numărul de telefon cu care s-au
înscris în concurs automat, după înscrierea în locația Pizza 5 Colțuri.

4. Descrierea Premiilor Acordate
Se vor acorda în total 6 premii:
1x storcător citrice Gorenje
1x mini blender Elextrolux
1x prăjitor de pâine Philips
1x soundbar 2.1 Samsung
1x aparat foto instant Polaroid
1x cuptor cu microunde Samsung

5. Taxe și impozite

5.1 Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina
exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va
vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

6. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001
6.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate,
putând fi consultat gratuit pe site-ul www.pizza5colturi.ro
6.2. Participarea la campania publicitară “Tombolă Marea Deschidere” implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
6.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participanții sunt de acord ca
datele lor de identificare sa intre în baza de date a S.C. PIZZA 5 COLŢURI S.R.L., cu
sediul social în Arad, Str. Obedenaru nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J02/814/1996, CUI RO 9042123., acestea putând fi folosite exclusiv pentru trimiterea
premiului câștigat, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele
personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-un mail trimis la adresa
oﬃce@pizza5colturi.ro
6.5. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale
putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror
prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete sau
inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date
anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune
în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele
care îi vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice
moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate
în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

7. Modalitatea de Desfășurare
7.1. Campania publicitară se va desfășura în data de 17 aprilie - 2 mai 2019. Doar
înscrierile din această perioadă vor intra în concurs.
7.2 Participanții se pot înscrie în concurs în locația Pizza 5 Colțuri Gemi Center.
7.3. Participanții se pot înscrie la concurs o singură dată.
7.4. Pentru a te înscrie în concurs trebuie să vii în locația Pizza 5 Colțuri, să achiziționezi
oricare sortiment de pizza, să găsești completezi datele de pe talonul de participare.
7.5. Câștigătorii vor fi extrași aleatoriu.

8. Acordarea premiilor
8.1. În cazul în care câștigătorii nu sunt validați, refuză să accepte premiul sau nu îl
acceptă în condițiile prezentului regulament, premiul rămâne în proprietatea
Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviință.
8.2. Nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

9. Dispoziții finale
9.1. Prin înscrierea la campania publicitară “Tombolă Marea Deschidere”, participanții
sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
9.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la adresa de email oﬃce@pizza5colturi.ro,
Organizatorul se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre
datele lor personale prelucrate.
9.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este împiedicată de evenimente de
forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea,
prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.
9.4. Pentru întrebări referitoare la competiție, puteți contacta Serviciul Clienți la numerele
de telefon 0726 386 406, 0257 273 273 sau la adresa de mail oﬃce@pizza5colturi.ro.

