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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

”Share the magic this winter!” 

                        15 Decembrie 2016– 19 Februarie 2017 
 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI  
 
1.1.  Organizatorul campaniei promotionale “Share the magic of this Winter!” (denumita in cele ce urmeaza “Campania 
Promotionala” sau „Promotia”)  este CARLSROM BEVERAGE CO. S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.27, bl.15, sc.2, et. 
1, ap.24, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20007/1994, avand CUI RO6366621 este inregistrata la 
Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu numarul 31406 (numita in prezentul regulament 
“Organizatorul”) 
1.2.  Promotia se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu 
pentru toti Participantii. Organizatorul  isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei. Orice 
modificare se va efectua printr-un act aditional la prezentul regulament. 

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe întreaga durată de desfăşurare a Promoţiei, în 
format tipărit, în urma unei solicitări scrise transmise Organizatorului la adresa Bd-ul Biruinţei nr. 89, Oraş Pantelimon, Judeţ Ilfov 
sau în format electronic, prin accesarea paginii web http://www.tuborg.ro/regulamente sau pagina de Facebook Guinness, 
https://www.facebook.com/GuinnessRomania/ 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica prevederile prezentului Regulament, in mod discretionar. 
Orice modificări/completări ale prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale care vor fi comunicate publicului 
prin afişare pe pagina web menţionata la punctul 1.3. de mai sus 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea 
semnificatie: 
a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a 
Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si 
care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. 
Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte 
de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau 
orice alte actiuni ale institutiilor publice. 
b) „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii 
Promotiei si  care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament. 
c) „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament. 
d) „Regulament” – reprezinta prezentul document  organizatoric al Promotiei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care 
fac parte din acesta. 
e) „Societatea CARLSROM BEVERAGE CO. S.R.L.” /„Organizatorul”  este organizatorul Promotiei, identificata conform 
sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Promotie stabilite prin prezentul Regulament. 
g) Validare – Proces prin care un participant este declarat Castigator al Promotiei in conditiile in care consimte si pune la 
dispozitia Organizatorului documentele si informatiile solicitate, conform prezentului Regulament.  
 
SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Promotiei  
3.1. Promotia este valabila in localurile HoReCa selectionate de catre Organizator care vor avea expuse materialele de 

comunicare ale campaniei promotionale (afis, table tent, pliant, scratch card). Lista localurilor Horeca este disponibila la adresa  

http://www.tuborg.ro/regulamente sau pagina de Facebook Guinness, https://www.facebook.com/GuinnessRomania/. Lista 
localurilor poate fi modificata oricand de catre Organizator, Participantii fiind notificati prin publicarea unui anunt in acest sens pe 
pagina web mentionata la art. 1.3. de mai sus 

http://www.tuborg.ro/regulamente
http://www.tuborg.ro/regulamente
https://www.facebook.com/GuinnessRomania/
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3.2. Promotia incepe la data de 15 Decembrie 2016 si este valabila pana la data de 19 Februarie 2017 sau pana la epuizarea 
stocului de premii disponibil, oricare din cele doua momente ar interveni inainte.  
 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Promotie  

4.1. Pentru a participa la Promotie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;  
- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei; 
- sa vina in localurile HoReCa participante la Promotie in perioada comunicata la sectiunea 3, art. 3.2. de mai sus, 

cu respectarea orarului de functionare al localurilor HoReCa; 
- sa cumpere minim 1 pint Guinness in perioada Promotiei; 
- sa aleaga un scratch card si sa lipeasca pe acesta 1 sticker oferit pentru fiecare pint de Guinness comandat  
- sa completeze datele personale de pe scratch card: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon, adresa de 

email si semnatura. 
- sa colectioneze 3 stickere pe care sa le lipeasca pe scratch card 
- sa razuiasca scratch cardul in zona indicata ca sa descopere premiul castigat. Toate scratch cardurile sunt 

castigatoare 
- sa ceara premiul mentionat pe scratch cardul completat cu cele 3 stickere si cu datele personale 
- mesaje care sunt aferente premiului castigat sunt: 

o „Magnet Toucan”: premiul este un magnet Guinness Toucan 
o „Magnet Lovely Day”: premiul este un Magnet Lovely Day 
o „Magnet After Work”: premiul este un Magnet After Work 
o „Magnet Pahar”: premiul este magnet un Magnet There’s noting like a Guinness 
o „Tricou”: premiul este un tricou Guinness 
o „Breloc”: premiul este un breloc Guinness 
o „Sapca”: premiul este o sapca Guinness 
o „Pahar”: premiul este un pahar Guinness 

- sa stie ca imaginile premiilor de pe materialele de comunicare sunt cu titlu de prezentare si ca acestea se ofera in 
limita stocului disponibil in locatia de unde revendica premiul 

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie. 
 

4.2. La Promotie NU pot participa angajatii Societatii CARLSROM BEVERAGE CO. S.R.L, ai UNITED ROMANIAN BREWERIES 
BEREPROD SRL (J40/11906/1994, CUI RO5857302), ai societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Promotii, ai 
distribuitorilor autorizati ai Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus. 

4.3. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si 
posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui Participantilor castigatori. Prin participarea la Promotie, Participantii accepta 
intrarea automata in baza de date a Organizatorului. 

S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. prelucreaza direct datele cu caracter personal furnizate de catre participanti in scopuri 

de marketing, reclama, publicitate, atribuire de premii. Datele vor fi dezvaluite angajatilor autorizati ai operatorului. Pe viitor, 

aceste date: nume, prenume, telefon, adresa, email, vor permite S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. sa tina participantii la 

curent cu activitatea acestuia prin email, SMS, posta sau telefon, in masura in care participantii isi vor exprima consimtamantul 

expres scris in acest sens. Conform legii nr. 677/2001 Participantii inscrisi in aceasta baza de date beneficiaza de dreptul de 

acces la datele lor cu caracter personal, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de 

a fi informati. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. 

Pentru exercitarea acestor drepturi se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la S.C. CARLSROM BEVERAGE CO 

S.R.L., cu sediul secundar in Bd. Buruintei nr. 89, Comuna Pantelimon, Judet Ilfov, Romania. De asemenea, le este recunoscut 

dreptul de a se adresa justitiei. Refuzul participantilor de a comunica datele mentionate mai sus atrage imposibilitatea participarii 

la Promotie si a acordarii Premiilor. 
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4.4. Prin simpla participare la Promotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate 
Organizatorului sa intre in baza de date a Societatii S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. in vederea validarii, atribuirii 
premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.  

4.5. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi 
rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul. Orice modificare se va efectua printr-un act aditional la prezentul 
regulament care se va publica pe pagina web mentionata la art. 1.3. de mai sus.  

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Promotiei 

5.1. In vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie: 
- sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;  
- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei; 
- sa vina in localurile HoReCa participante la campanie in perioada comunicata la sectiunea 3, art. 3.2. de mai sus, 

cu respectarea orarului de functionare al localurilor HoReCa; 
- sa cumpere minim 1 pint Guinness in perioada campaniei; 
- sa aleaga un scratch card si sa lipeasca pe acesta 1 sticker oferit pentru fiecare pint de Guinness comandat  
- sa completeze datele personale de pe scratch card: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon, adresa de 

email si semnatura. 
- sa colectioneze 3 stickere pe care sa le lipeasca pe scratch card 
- sa razuiasca scratch cardul in zona indicata ca sa descopere premiul castigat. Toate scratch cardurile sunt 

castigatoare 
- sa ceara premiul mentionat pe scratch cardul completat cu cele 3 stickere si cu datele personale.  
- mesaje care sunt aferente premiului castigat sunt: 

o „Magnet Toucan”: premiul este un magnet Guinness Toucan 
o „Magnet Lovely Day”: premiul este un Magnet Lovely Day 
o „Magnet After Work”: premiul este un Magnet After Work 
o „Magnet Pahar”: premiul este magnet un Magnet There’s noting like a Guinness 
o „Tricou”: premiul este un tricou Guinness 
o „Breloc”: premiul este un breloc Guinness 
o „Sapca”: premiul este o sapca Guinness 
o „Pahar”: premiul este un pahar Guinness 

- sa stie ca imaginile premiilor de pe materialele de comunicare sunt cu titlu de prezentare si ca acestea se ofera in 
limita stocului disponibil in locatia de unde revendica premiul 

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie. 
 

5.2. Datele furnizate de catre Participanti Organizatorului trebuie sa fie conforme cu realitatea.  

SECTIUNEA 6. Premiile Promotiei si atribuirea acestora 

6.1 Premiile promotiei 

6.1.1. Magnet Toucan:  
1,500  premii care constau in magneti Toucan Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in magneti Toucan Guinness 

este de 2,7525 lei (fara TVA) iar valoarea totala este de 4.128,75 lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 
6.1.2. Magnet Lovely Day 
1,500  premii care constau in magneti Toucan Lovely Day Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in magneti Toucan 

Lovely Day Guinness este de 2,7525 lei (fara TVA) iar valoarea totala este de 4.128,75 lei (fara TVA).  
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 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 

6.1.3. Magnet After Work 
1,500  premii care constau in magneti Toucan Lovely Day Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in magneti 

Guinness Toucan Lovely Day Guinness este de 2,7525 lei (fara TVA) iar valoarea totala este de 4.128,75 lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 
6.1.4. Magnet Pahar 
 
1,500 premii care constau in magneti There’s nothing like a Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in magneti There’s 

nothing like a Guinness este de 2,7525 lei  (fara TVA) iar valoarea totala este de 4.128,75 lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 
 

6.1.5. Premii TRICOURI GUINNESS 
1.000 premii care constau in tricouri Guinness.Valoarea unitara a premiului care costa in tricou Guinness este de 11,958 lei (fara 

TVA) iar valoarea totala este de 11.958 lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 
 
6.1.6. Premii BRELOCURI GUINNESS 
1,000  premii care constau in brelocuri Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in breloc Guinness este de 3,475 lei 

(fara TVA) iar valoarea totala este de 3.475  lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 
 

6.1.7. Premii SAPCA GUINNESS 
500  premii care constau in sepci Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in sapca Guinness este de 8,72 lei (fara 

TVA) iar valoarea totala este de 4.360 lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 
6.1.7. Premii PAHAR 
1,500  premii care constau in pahar Guinness. Valoarea unitara a premiului care costa in pahar Guinness este de 3,39 lei (fara 

TVA) iar valoarea totala este de 5.085  lei (fara TVA).  

 Premiile sunt acordate Participantilor in limita stocului disponibil din locatia de unde revendica premiului. Premiile nu se 
reporteaza si nu se ofera valoarea lor in bani.; 

 
6.1.6. Valoarea totala a premiilor este de 41.393 lei  (fara TVA).  

6.2 Atribuirea premiilor 

6.2.1 Premiile se acorda pe loc in limita stocului disponibil in locatia participanta la campania promotionala, pe baza mesajului 
inscriptionat pe scratch cardul completat de catre Participant cu cele 3 stickere si cu datele personale. 
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6.2.2. Premiile pe locatie se acorda Participantilor care au cumparat 3 pint-uri Guinness si care au primit in loc 3 stickere 
Guinness oferite in programul de Promotie si in limita stocului disponibil.  
6.2.3 Toate premiile se acorda in natura, conform specificatiilor; ele nu se pot inlocui cu valoarea lor in bani sau alte produse.  

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite 

7.1. Valoarea totala a premiilor Promotiei este de 41.393  lei  (fara TVA). 

7.2. S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal cu modificarile si adaugirile ulterioare (Cap. VIII - Venituri din premii 
si din jocuri de noroc). 

 7.3. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, decat cele de la paragraful de mai sus, in legatura cu premiile, 
cad in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Promotiei 

8.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil in mod gratuit si poate fi consultat de catre orice solicitant, pe toata perioada 
Promotiei, in localurile Guinness HoReCa participante la Promotie, pe pagina web http://www.tuborg.ro/regulamente sau pagina 
de Facebook Guinness, https://www.facebook.com/GuinnessRomania/ 

8.2. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar 
fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea 
necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.). 

SECŢIUNEA 9: Protectia datelor personale 

9.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta 
Promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 31406. 

9.2. Prin inscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, 
in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. 

9.3. Organizatorul se obliga sa asigure securitatea procesarii datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii. Datele cu 
caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. 

9.4.S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. prelucreaza direct datele cu caracter personal furnizate de catre participanti prin 
acest in scopuri de marketing, reclama, publicitate Datele vor fi dezvaluite angajatilor autorizati ai operatorului. Pe viitor, aceste 
date: nume, prenume, telefon, adresa, email vor permite S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. sa tina participantii la curent 
cu activitatea acestuia prin email, SMS, posta sau telefon, in masura in care participantii isi vor exprima consimtamantul expres 
scris in acest sens. Conform legii nr. 677/2001 Participantii inscrisi in aceasta baza de date beneficiaza de dreptul de acces, de 
interventie asupra datelor, dreptul de a fi informati, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul sa se 
opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se pot 
adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L., cu sediul secundar in Bd. Buruintei nr. 
89, Oras Pantelimon, Judet Ilfov, Romania. De asemenea, le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei. Refuzul 
participantilor de a comunica datele mentionate mai sus atrage imposibilitatea participarii la Promotie si a acordarii Premiilor. 

9.5. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:  

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;  
ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este 
conforma dispozitiilor legii;  

http://www.tuborg.ro/regulamente
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iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

SECŢIUNEA 10: Litigii 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este 
posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente 
romane de la sediul Organizatorului: Bucuresti, Bd.Unirii, nr.27, bl.15, sc.2, ap.24, sector 5 

,SECŢIUNEA 11: Forta Majora 

11.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2 a) din prezentul Regulament, daca o situatie de 
Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Promotionale, 
Organizatorul vor fi exonerat i de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata.  

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) 
zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. 

SECŢIUNEA 12: Diverse 

12.1.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa Organizatorului 
prevazuta in art. 1.1. pe toata durata Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie. 

12.2.    Organizatorul este  indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru evitarea si combaterea oricarei tentative de frauda a 
acestei Campanii Promotionale, a sistemului, constand in exercitarea abuziva a drepturilor ce rezulta fiecarei parti implicate, 
inclusiv din partea participantilor , precum si a oricaror alte fapte  de natura sa  afecteze  imaginea Organizatorului si implicit a 
Campaniei, precum si alte prejudicii ale acestei Promotii.  

12.3.  In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de Premii, Organizatorul si 
poate exercita  dreptul de a sesiza autoritatile competente si de a-si recupera prejudiciul  prin mijlocirea instantelor judecatoresti 
inaintand toate dovezilor  de frauda existente.  

Organizator 

CARLSROM BEVERAGE CO SRL 

Prin administrator- dl George Octav Cobzareanu 

 

 


