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DUPLICAT 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“LaDorna Smântani pentru Gătit prezintă Rețete din Filme” 

 

Art. 1.  Organizator 

1.1. Organizatorul Campaniei “ LaDorna Smântani pentru Gătit prezintă Rețete din Filme” (denumit in 

continuare “Campania”) este DORNA LACTATE S.A (denumita in continuare “Organizatorul” ),  

prin intermediul NEXT ADVERTISING ACHIZITII S.R.L. (denumita in continuare “Agentia” sau 

“Imputernicitul”), cu sediul social in Bucuresti, Str. Caimatei nr. 10, Sector 2, inmatriculata la Registrul 

Comertului sub nr. J40/3708/2010, Cod Unic de Inregistrare RO 26759315, iar toate obligatiile de natura 

fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acesteia. 

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament 

oficial (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

1.3.  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit pe pagina internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme . 

1.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, 

completarea si/sau modificarea acestuia urmand a fi aduse la cunostinta publica in prealabil, prin 

publicarea completarii/modificarii pe pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme. 

 

Art. 2. Participanti 

2. 1. Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, rezidenti in Romania si care 

au implinit varsta minima de 18 ani la data inscrierii in Campanie, denumiti in continuare “Participanti”. 

2.2.  Nu pot participa la Campanie angajatii DORNA LACTATE S.A. si ai Agentiei, precum si rudele de 

gradul intai si afinii ai acestora (ex. copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

2.3 Participarea la aceasa Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca 

de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial. 

 

Art. 3.  Locul si Perioada de desfasurare a Campaniei 

3.1.  Prezenta Campanie se desfasoara in perioada 11.10.2019 – 11.12.2019 („Perioada Campaniei”), 

pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv pe pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme  si pe pagina 

oficiala de Facebook LaDorna Romania https://www.facebook.com/LaDORNARomania/.   

3.2. Campania va incepe pe data de 11.10.2019 ora 00:00:00 si se va incheia pe data de 11.12.2019 

ora 23:59:59 

 

Art. 4.  Mecanismul Campaniei 

4.1.   Campania consta in descrierea pe pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme  sau pe 

pagina oficiala de Facebook LaDorna Romania https://www.facebook.com/LaDORNARomania/ intr-un 

mod creativ , a unei scene cu mancare dintr-un film sau serial.   

4.2.  In vederea participarii la Campanie orice persoana care indeplineste conditiile Articolului 2 si 3 al 

prezentului Regulament oficial va putea participa la Campanie respectand pasii detaliati mai jos:  

4.2.1. Pentru a se inscrie in Campanie prin intermediul paginii de internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme participantii vor accesa pagina de internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme unde vor completa formularul de inscriere. Formularul de inscriere 

cuprinde urmatoarele campuri: Nume, Prenume, E-mail, nr. de telefon si Povestea(descrierea scenei cu 

mancare dintr-un film sau serial).  

Toate campurile mentionate anterior sunt obligatorii si au ca scop identificarea participantilor in 

campanie precum si a desemnarii si validarii castigatorilor. 
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Detaliere: 

- Numele si prenumele participantilor - Datele pot fi publicate pe pagina de internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme si pe pagina oficiala de Facebook LaDorna Romania 

https://www.facebook.com/LaDORNARomania/ impreuna cu „Povestea”; 

- Numar de telefon – acest camp are ca scop diferentierea participantilor in campanie in raport unii cu 

ceilalti. 

- Povestea – acest camp are ca scop diferentierea diverselor scene cu mancare descrise in vederea 

inscrierii in Campanie, precum si verificarea conditiilor de eligibilitate a scenei descrise.  

4.2.1.1. Dupa completarea formularului de inscriere participantul va declara prin bifarea urmatoarelor 

campuri ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului regulament, care este scopul colectarii datelor 

cu caracter personal, precum si confirmarea conform careia la momentul inscrierii in campanie 

participantul are varsta de minim 18 ani: 

� Declar pe propria raspundere ca am peste 18 ani, ca am citit si sunt de acord cu Termenii si 

Conditiile website-ului precum si cu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei. 

� Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în vederea participarii la 

Campanie (nume, prenume,numar de telefon si e-mail) conform prevederilor Regulamentului 

Oficial 

 

Bifarea campurilor detaliate mai sus este obligatorie. In absenta unui acord de prelucrare a datelor 

personale din partea participantului, inscrierea in campanie este imposibila deoarece participantul nu va 

putea fi identificat in campanie in raport cu ceilalti participanti si de asemenea nu va putea fi contactat in 

cazul in care inscrierea acestuia este declarata castigatoare.  

In cazul in care vreuna din casutele descrise mai sus nu este bifata in momentul in care se apasa pe 

butonul „Trimite!” pagina de internet va afisa urmatorul mesaj prin care va informa participantul asupra 

statusul inscrierii:  

• daca nu este bifata casuta de acceptarea a prevederilor Regulamentului, a Termenilor si Conditiilor 

website-ului si a declaratiei conform careia participantul are varsta mai mare de peste 18 ani la 

momentul inscrierii in campanie, se va afisa mesajul: „Pentru finalizarea inscrierii este necesara 

confirmarea ta privind luarea la cunostinta a Termenilor si Conditiilor website-ului, a prevederilor 

Regulamentului Oficial al Campaniei si confirmarea ca ai peste 18 ani impliniti la data inscrierii in 

campanie.” 

• daca nu este bifata casuta de acceptare a prelucrarii datelor cu caracter personal, se va afisa mesajul: 

„Nu ti-ai dat acordul pentru prelucrarea datelor personale. In lipsa acestui acord din partea ta 

inscrierea in campanie nu se poate realiza. Datele tale personale sunt prelucrate de catre 

Imputernicitul Organizatorului, exclusiv in scopul de a te identifica in campanie si de a tine legatura cu 

tine.” 

4.2.2. Pentru a se inscrie in Campanie prin intermediul Facebook participantii vor accesa pagina oficiala 

de Facebook LaDorna Romanaia https://www.facebook.com/LaDORNARomania/ unde in sectiunea de 

comentarii vor posta o scurta descriere, realizata in mod creativ a unei scene cu mancare dintr-un film 

sau serial.   
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Postarea va fi afisata public pe pagina oficiala LaDorna Romania si poate fi preluata si in pagina web de 

campanie www.ladorna.ro/retetedinfilme afisand postarea si userul Facebook. 

In cazul inscrierilor prin intermediul platformei Facebook, numele de utilizator Facebook/user este folosit 

in scopul identificarii participantului in campanie. 

Prin postarea povestii scenei cu mancare din film sau serial pe pagina oficiala de Facebook LaDorna 

Romania se considera acceptate conditiile si prevederile prezentului regulament de campanie. 

4.3.  Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida atat pentru inscrierea prin intermediul paginii de 

internet www.ladorna.ro/retetedinfilme cat si a platformei Facebook trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

• inscrierea sa fie realizata in perioada campaniei asa cum este ea descrisa in cuprinsul 

articolului 3. 

• participantul sa indeplineasca conditiilea articolului 2 al prezentului regulament de 

campanie. 

• in cazul inscrierilor prin intermediul paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme 

formularul de inscriere sa fie completat complet si corect. 

• in cazul inscrierilor prin intermediul paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme 

participantul sa fi bifat campul de acord de prelucrare a datelor, a campului de 

confirmare a varstei minime si campul de acord termen si conditii si regulament al 

campaniei. 

• povestea care descrie o scena de film sau serial sa aiba obligatoriu legatura cu mancarea 

sau cu un preparat culinar.  

• Povestea inscrisa in campanie sa: 

o nu incalce in niciun fel legile si reglementarile legale aplicabile;  

o nu reprezinte o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor 

cu caracter personal apartinand unei terte persoane;  

o nu promoveaze marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau 

alcool; 

o nu contina mentiuni ilegale, imorale sau antisociale ;  

o nu contina si sa nu faca referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri 

care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita 

rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ;  

o nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu 

lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte 

persoane ;  

o Faca referire strict la prezenta campanie;  

o nu incalce in niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial. 

• povestea inscrisa trebuie sa fie unica, in cazul in care deja exista o poveste identica 

inscrisa (identificata prin ingrediente, mod de preparare si/sau text) inscrierea nu va fi 

luata in considerare. In aceste situatii se ia in calcul prima inscriere inregistrata in 

campanie. 

Nu vor fi considerate valide inscrierile în care nu s-au bifat toate cerinţele de mai sus. Inscrierile care 

incalca prevederiile prezentului regulament de campanie vor invalidate si sterse din afisarile de pe 

pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme si de pe pagina oficiala de FB LaDorna Romania.  

4.4. Participanţii pot înscrie in campanie mai multe povesti (obligatoriu diferite), insa acelasi 

participant identificat poate castiga un singur premiu. Identificarea participantilor se face dupa nume, 
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prenume si adresa de e-mail. In cazul inscrierilor realizate prin intermediul platformei Facebook 

verificarea si validarea finala se va face exclusiv dupa contactarea castigatorului prin functia de Facebook 

Messenger, moment in care castigatorul, daca doreste sa intre in posesia premiului, va furniza datele 

reale de identificare precum si o adresa de e-mail pe care se va tine legatura pe parcursul procesului de 

validare. 

4.5. Povestile inscrise in campanie de catre participanti devin, din momentul inscrierii, proprietatea 

Organizatorului. 

4.6. In cazul in care sunt identificate mai multe povesti identice (identificata prin ingrediente, mod de 

preparare sau text) se va afisa prima poveste care indeplineste cumulativ conditiile prezentului 

Regulament oficial si care a fost inscrisa prima (identificata dupa ora si data serverului la care s-a 

procesat inscrierea initiala pe pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme sau ora si data postarii 

realizate pe pagina oficiala de Facebook LaDorna Romania) 

 

Art. 5.  Premiile Campanie („Premiile”), desemnarea castigatorilor  

5.1. In cadrul Campaniei, Organizatorul acorda un numar total de 200 de premii, fiecare premiu intitulat 

mai departe „premiu”consta in: 

• 200 x cutii pachete editie speciala, LaDORNA Smantani de Gatit prezinta “Retete din Filme” 

5.1.1. Valoare individuala a unui premiu este de 210 lei net. Valoarea totala a Premiilor este de 

42.000lei net. Fiecare premiu conține o cutie de Smantână  sau Frișcă LaDORNA și un DVD cu unul dintre 

cele trei filme – Inglourious Basterds, No Reservations sau The Artist. 

5.2. Castigatorii vor fi desemnati prin tragerea la sorti. Tragerea la sorti se va efectua din toate 

inscrierile valide inregistrate in perioada campaniei, atat prin intermediul platformei Facebook cat si prin 

intermediul paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme  In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 

200 de participanti unici valizi si cate o(1) rezerva pentru fiecare participant. In cazul in care numarul de 

participanti unici este mai mic de 400, primeaza castigatorii in detrimentul rezervelor.  

5.3. Tragerea la sorti se va efectua de catre Agentie, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, 

folosind platforma de internet Random.org. Procedura de extragere va fi inregistrata si va putea fi pusa 

la dispozitia participantilor prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail 

promotie@next.advertising.ro. Solicitarea de transmitere a extragerii trebuie trimisa pana cel tarziu la 

data de 20.12.2019. Orice solicitare primita in acest sens dupa aceasta data nu va mai fi luata in 

considerare. Extragerea se va realiza in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea campaniei. 

5.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date 

si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea contactarii si acordarii premiului. 

5.5. Organizatorul si Imputernicitul nu vor fi tinuti responsabil pentru situatia in care datele stabilite in 

prezentul Regulament oficial pentru organizarea efectiva a tragerii la sorti, respectiv, a anuntarii finale a 

Participantilor desemnati castigatori nu vor putea fi respectate ca urmare a unor evenimente ce exced 

vointa si controlul Organizatorului sau al Imputernicitului, cum ar fi deficiente tehnice inregistrate la 

nivelul platformei Facebook sau a paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme. 

5.6. Participantul nu are dreptul sa solicite alte produse sau servicii a Premiului Campaniei castigat sau 

contravaloarea in bani al acestor produse sau servicii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de 

premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a 

premiului, acesta fiind redistribuit unei rezerve. In cazul in care si rezerva refuza premiul se va continua 

in acelasi fel pana la epuizarea rezervelor. Dupa epuizarea rezervelor premiul ramane la dispozitia 

Organizatorului. 

 

Art.6. Anuntarea si validarea castigatorilor 

6.1. Castigatorii vor fi anuntati in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data extragerii 

conform urmatoarei proceduri:  
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6.1.1 Dupa tragerea la sorti, potentialii castigatori vor fi contactati de catre Agentie. Aceasta va incerca 

sa ia legatura cu potentialul castigator timp de maxim 2 (doua) zile lucratoare, prin trimiterea unui e-mail 

la adresa de e-mail introdusa in formularul de inscriere in momentul inscrierii pentru inregistrarile prin 

intermediul paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme sau prin intermediul unui mesaj privat pe 

Facebook Messenger catre userul cu care s-a realizat inregistrarea in cazul inscrierilor prin intermediul 

platformei Facebook. Agentia va trimite maxim 1 mesaj per zi. 

Continutul mesajelor: 

• In cazul potentialilor castigatori pentru care exista adresa de e-mail(inscrieri prin intermediul 

paginii de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme Organizatorul sau Agentia informeaza 

potentialul castigator asupra castigului si solicita suplimentar datele necesare punerii in posesie 

a premiului, dupa cum urmeaza: confirmare nume, prenume, numar de telefon, adresa postala 

de livrare a premiului castigat. Abia dupa transmiterea acestor informatii conform prevederilor 

prezentului regulament de campanie potentialul castigator, primeste statutul de castigator 

validat. 

• In cazul potentialilor castigatori pentru care nu exista adresa de e-mail(inscrieri prin intermediul 

platformei Facebook), se solicita suplimentar pe langa informatiile de mai sus si o adresa de e-

mail apartinand potentialului castigator. Din momentul primirii adresei de e-mail toata 

comunicarea dintre Organizator si castigator se va realiza prin intermediul acesteia.  Dupa 

obtinerea datelor necesare punerii in posesie a premiului conform prevederilor prezentului 

regulament de campanie potentialul castigator, primeste statutul de castigator validat. 

6.1.2. Castigatorul are obligatia sa transmita informatiile de la punctul 6.1.1. in termen de maxim 48 de 

ore. Termenul de 48 de ore curge de la ora 23:59:59PM al zilei in care a fost transmis e-mail-ul (se va lua 

in considerare data serverului de email al Imputernicitului, acesta nefiind raspunzator pentru 

disfunctionalitati in functionarea serverelor de e-mail al receptionarului si asupra functionarii corecte a 

conturilor respective). In caz contrar castigatorul va fi invalidat si se va trece la prima rezerva si se va 

relua procedura pana la epuizarea rezervelor. Rezervele se vor supune acelorasi conditii de validare si 

colectare a datelor cu caracter personal precum a castigatorilor de indata ce isi schimba statutul din 

rezerva in castigator in curs de validare. 

6.1.3. Organizatorul nu este raspunzator de corectitudinea datelor transmise de catre castigator. 

Castigatorul este singurul raspunzator de transmiterea corecta si completa a datelor necesare validarii si 

punerii in posesie a premiului. 

6.1.4. Potentiali castigatori si rezervele activate si invalidate deorece nu au putut fi contactate nu vor 

beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului. 

 

Art.7. Acordarea premiilor  

7.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor prin curier, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa 

postala(exclusiv pe teritoriul Romaniei) comunicata de catre acestia.  

Premiile se vor expedia in termen de maxim 60 zile din momentul validarii finale.  

Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza 

comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului. In cazul in care 

castigatorul a comunicat o adresa postala eronata iar premiul nu a ajuns la acesta, Organizatorul nu va 

retrimite acest premiu. 

7.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului  nu atrage 

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea 

exclusiva a acestora.  
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7.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului primirii premiului prin curier, nu 

vor fi luate in considerare de catre Organizator 

 

Art. 8. Taxe si impozite 

8. 1.  Organizatorul se obliga acolo unde este cazul sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul pe 

venituri obtinute din premii in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si 

modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in 

sarcina exclusiva a castigatorului. 

 

Art. 9. Responsabilitate 

9. 1.  In eventualitatea unei dispute asupra acordarii unui/unor Premii Participante, decizia 

Organizatorului este definitiva. 

9. 2.  In cazul in care vreunul dintre participanti contesta rezultatul tragerii la sorti sau orice alt 

element din desfasurarea campaniei, acesta va trimite o notificare la adresa de e-mail  

promotie@next.advertising.ro , specificand numele campaniei. Participantul va primi raspuns in termen 

de maxim 14 zile in cazul tragerii la sorti si 30 de zile in cazul semnalarii altor elemente aparute pe 

parcursul desfasurarii campaniei sau in cadrul procesarii datelor cu caracter personal. 

9.3.  Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca 

urmare a postarii pentru inscrierea in Campanie a unor povesti, mesaje  care incalca legea, drepturile 

(inclusiv cele de proprietate intelectuala/industriala ale unei persoane) , foloseste date personale pe care 

nu avea dreptul sa le dezvaluie conform prezentului Regulament oficial si prevederilor legale aplicabile.  

9.4.  Pentru participarea la Campanie, Participantul declara si garanteaza: 

- este unicul titular al drepturilor de proprietate intelectuala, respectiv de proprietate industriala asupra 

continutului postat pentru inscrierea in campanie sau ca a obtinut, pana la data participarii la campanei, 

acordul titularilor drepturilor de proprietatea intelectuala/industriala de a folosi continutul in vederea 

participarii la campanie, potrivit prevederilor prezentului Regulament,  

- acorda Organizatorului dreptul de a folosi textul inscris in vederea promovarii prezentei Campanii si a 

produselor Organizatorului. 

9.5.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica Participantii in cazul nerespectarii prezentului 

Regulament oficial, in cazul in care acestia au un comportament neadecvat, comit acte ilegale sau care 

pot aduce prejudicii marcilor Organizatorului, Campaniei sau tertelor parti implicate. 

9.6. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind:  

(a) Inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte de data 

de 11 octombrie 2019 ora 00:00:01 sau dupa data de 11 decembrie 2019 ora 23:59:59;  

(b) imposibilitatea participarii la Campanie, pierderile de informatii sau intarzierile inscrierilor generate 

de cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de 

internet, functionarea platformei Facebook;  

(c) eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu prezenta campanie 

(ex: costul serviciilor de internet, al dispozitivelor utilizate pentru conectarea la 

www.ladorna.ro/retetedinfilme sau la platforma Facebook);  

(d) imposibilitatea Participantului validat drept castigator final de a intra in posesia premiului din diverse 

motive neimputabile Organizatorului;  

(e) intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre 

furnizorii de servicii de curierat;  

(f) probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browserelor, probleme ale 

conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza siteul de 

Campanie, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar 

putea intampina acestia la inscrierea in Campanie.  
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Art. 10. Regulamentul  Oficial al Campaniei 

10. 1.  Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga Premiile Campaniei, identitatea 

castigatorilor si castigurile acordate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara limitare in 

timp si spatiu, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului. 

10.2. Participantii sunt de acord ca povestile inscrise in vederea participarii in Campanie sa fie postate pe 

pagina de Facebook a Organizatorului si/ sau al mandatarului Dorna Lactate S.A. si pe pagina de internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme , pe perioada nelimitata de timp. 

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu accepta in campanie inscrieri  considerate neadecvate. 

 

Art. 11. Prelucrarea datelor personale 

11.1. Datele personale procesate si scopul procesarii lor 

In calitate de participant al campaniei “LaDorna Smântani pentru Gătit prezintă Rețete din Filme”  

Organizatorul va informeaza in mod expres, prin prezentul articol, in conformitate cu articolele 12 şi 13 

din Regulamentul General UE privind protecția datelor, ca urmatoarele date cu caracter personal vor fi 

procesate in cadrul campaniei 

• Participant: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail 

Temei: pentru identificarea participantilor si participarea la campanie 

• Castigator: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa completa de 

corespondenta / livrare premiu 

Temei: pentru identificarea participantilor si participarea la campanie precum si pentru livrarea 

premiului castigat. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea 

respectarii cerintelor legale de desfasurare si, implicit, anularea participarii. Participantii vor 

declara pe propria raspundere la momentul inscrierii ca au peste 18 ani impliniti in ziua inscrierii. 

11.2. Datele cu caracter personal ale participantilor la campanie vor fi prelucrate de catre Imputernicitul 

in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii campaniei; 

(ii) validarii castigatorilor; 

(iii) atribuirii premiilor, acordarii lor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale 

Imputernicitului. 

11.3. Temeiul juridic al prelucrarii. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al 

interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, 

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Organizatorului in contextul desfasurarii campaniei, 

inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor este 

necesara pentru derularea campaniei, respectarea cerintelor legale si a celor din regulamentul 

campaniei, cat si pentru expedierea premiilor. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta 

imposibilitatea organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a 

va oferi serviciile. 

11.4. Destinatarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei 

vor fi dezvaluite Imputernicitului, firmei de curierat pentru expedierea premiilor, precum si autoritatilor, 

in cazurile in care Imputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare 

mentionate mai sus. 

11.5. Conform cerintelor Regulamentului UE 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, 

Organizatorul prin Imputernicit va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 

specificate in prezentul Regulament, datele personale furnizate de participant. In anumite ocazii, 

Organizatorul poate modifica aceasta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a 
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reflecta modificarile in legislatie, in practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale, sau in 

progresele tehnologice. In cazul in care se aduc modificari ce afecteaza modul de preluare sau utilizare a 

datelor personale, acele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a potentialilor participanti 

prin publicarea lor pe pagina de internet www.ladorna.ro/retetedinfilme . Prin urmare, politica privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele 

politici si practici.  

In plus, daca participantii au nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale transmise 

in limitele prezentului regulament de campanie, se pot adresa prin email la 

promotie@next.advertising.ro sau prin scrisoare conform informatiilor de mai jos.  

Potrivit Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European si al Comisiei, participantii a urmatoarele 

drepturi: 

a) dreptul la informare potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu 

privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice 

alte informatii suplimentare impuse de lege; 

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Organizator, la cerere si in mod gratuit  confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu 

sunt prelucrate de catre Organizator; 

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine 

de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau 

stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau 

inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este 

conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a 

oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu 

presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice 

moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop 

de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-

un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;  

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de 

a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in 

privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin 

mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si 

competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) 

reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca 

decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile 

prevazute la lit a); 

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru 

apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere 

posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere; 

g) dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal sau orice instante competente. 

11.6. Datele cu caracter personal a participantului vor fi stocate pe o perioada limitata de timp in mod 

securizat si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel: 

• datele legate de validarea castigatorilor si punerea in posesie a premiilor vor fi stocate si arhivate 

conform legislatiei aflate in vigoare la data inceperii campaniei (de ex., în cazul documentelor 

justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani 

de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). 

• datele legate de inscrierea in campanie a participantilor necastigatori vor fi sterse in termen de 
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60 de zile de la finalizarea campaniei 

11.7.  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor. Intrucat la campanie pot participa 

exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii campaniei, nu vor fi prelucrate si 

stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ 

Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, 

aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ 

Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea 

unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va 

sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

11.8. Securitatea datelor cu caracter personal. Imputernicitul se obliga sa implementeze masuri tehnice 

si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter 

personal apartinand participantilor la campanie. Imputernicitul va impune obligatii similare oricarui 

subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Operatorul l-a aprobat. La evaluarea nivelului 

adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, 

modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, 

stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter 

personal catre societatile comerciale implicate in organizarea prezentei campanii, in scopul includerii 

acestor date cu caracter personal in baza de date operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la 

campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

11.9. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Datele prelucrate in scopurile prevazute la 

11.1. sunt necesare in vederea inscrierii participantului in campanie, in vederea identificarii acestuia in 

campanie in raport cu ceilalti participanti, in vederea validarii castigatorului si livrare a premiilor conform 

prevederilor prezentului Regulament si /sau obligatiilor fiscale conform legislatiei in vigoare, precum si in 

vederea mentinerii contactului pe parcursul acestui proces cu castigatorii. Astfel ca refuzul 

participantului de a transmite Organizatorului aceste date poate determina imposibilitatea acestuia de 

indeplinire a obiectului prezentului Regulament de campanie, respectiv indeplinirea obligatiilor fiscale 

acolo unde se aplica. 

In situatia in care participantul se opune prelucrarii datelor cu caracter personal realizate in interesul 

legitim al Organizatorului va fi informat ca inscrierea in campanie nu se va putea realiza pe motiv ca 

participantul nu poate identificat in raport cu ceilalti participanti, iar in cazul castigatorilor face 

imposibila atat indeplinirea obligatiilor de plata a premiilor cat si a obligatiilor fiscale conform codului 

fiscal in vigoare. 

In situatia in care participantul este de acord cu operatiunile de prelucrare a datelor pe consimtamantul 

acestuia, precizam ca aceste date vor fi folosite exclusiv in scopul descris la articolul 11.1 al prezentului 

regulament de campanie si exclusiv pe perioada descrisa la articolul 11.6. 

11.10. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia 

Imputernicitului sau a furnizorilor/subimputernicitilor care contribuie la desfasurarea campaniei si a 

situatiei in care Organizatorul ar avea o obligatie legala in acest sens. 

11.11.  La cererea Participantilor, adresata Imputernicitului la adresa: NEXT ADVERTISING ACHIZITII 

S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Caimatei nr. 10, Sector 2, sau prin trimiterea unui email la adresa 

promotie@next.advertising.ro  Imputernicitul se obliga: 

- sa confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu date 

personale; 

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror 

prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European si al 

Comisiei privind protecția datelor privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
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caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului 

Art 12. Incetarea Campaniei inainte de termen 

12. 1.  Prezenta campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 

vointa lor, de a continua prezenta campanie.  

12. 2. Incetarea campaniei inainte de termen va fi facuta publica pe pagina de pagina de internet 

www.ladorna.ro/retetedinfilme , prin modificarea prezentului Regulament. 

 

Art 13. Forta Majora  

13.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in 

imposibilitatea de asi indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. Daca o situatie de forta 

majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea 

Campaniei, Organizatorul vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.  

13.2. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie 

existenta acesteia in termen de 3 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

13.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: a) 

Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in campanie; b) Tentative de frauda a mecanismului 

Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; c) Orice reglementare care poate aparea ulterior 

intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia. 

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

 

 

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI TONEA LAURA-

ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicate, 

din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții. 

  

Organizator,  

 

Societatea DORNA LACTATE S.A,  

 

Prin Agenția NEXT ADVERTISING ACHIZITII S.R.L., 

 

Prin împuternicit: 
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