REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,, Castiga premii recicland!”
4 ianuarie – 30 iunie 2021
1. PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.
Campania promotionala ,, Castiga premii recicland!” (denumita in cele ce urmeaza
“Campania”) este o campanie de informare si constientizare adresata partenerilor cu
privire la avantajele reciclarii selective a deseurilor si totodata de stimulare a colectarii
propriu-zise a respectivelor deseuri.
Organizatorul Campaniei este Asociatia RECOLAMP, cu sediul in București, Str.
Stolnicului, nr.6-10, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr.
90/12.07.2006, CUI: RO22195531, cont – RO 03CITI 0000000825095039, deschis la
Banca CITI BANK, București, reprezentantă de Daniela Bruma, in calitate de Director
General Adjunct, denumita in continuare RECOLAMP (denumita in cele ce urmeaza
“Organizatorul”).
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in cele
ce urmeaza “Regulamentul”). Acesta va fi facut public conform legislatiei din Romania si
va putea fi consultat in mod liber. Pentru informarea publica, Organizatorul poate, la libera
sa alegere, sa mediatizeze Campania in mass-media si on-line.
2. DURATA CAMPANIEI
Campania incepe la data de 4 ianuarie si se desfasoara pana la 30 iunie 2021.
3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se organizeaza si se adreseaza persoanelor juridice partenere, care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, si care activeaza in domeniul facility
management.
4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
Campania se adreseaza persoanelor juridice partenere, care isi desfasoara activitatea
in Romaniei, care participa la actiunile de colectare deseuri de echipamente de iluminat
(surse de lumina = becuri economice, becuri cu LED, tuburi neon, si aparate/ corpuri de
iluminat) desfasurate de Organizator prin intermediul sistemelor de colectare si care adera
la prevederile prezentului Regulament si la mecanismul de desfasurare a Campaniei
(denumiti in cele ce urmeaza „Participantii”).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se
efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in
cazul constatarii unor asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu
eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de
a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta
decizie, inclusiv prin e-mail.
6. PREMIILE CAMPANIEI
In cadrul Campaniei, se vor acorda premii, in limita stocului disponibil, in functie de
cantitatea de deseuri predata: 50 x Masina de gaurit / insurubat Black&Decker BDCDC
18, cu 1 acumulator, 18 V, 1.5 Ah. Valoarea totala a premiilor este de 11.700,00 lei (tva
inclus).
Premiile se vor acorda Participantilor declarati castigatori, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament. Participantii la Campanie declarati castigatori vor
putea primi un singur premiu, in functie de cantitatea de deseuri predata. Dublarea
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cantitatii de deseuri predate exclude dublarea premiului. De exemplu, daca un participant
preda 150 de kg de deseuri din surse de lumina, va primi o singura Masina de gaurit /
insurubat Black&Decker BDCDC 18, cu 1 acumulator, 18 V, 1.5 Ah.
7. PARTICIPAREA LA CAMPANIE. MECANISMUL CAMPANIEI.
Pentru participarea la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii:
- persoana sa aiba drept de participare, conform Sectiunii 4 din prezentul Regulament;
- persoana sa predea minim 75 Kg de surse de lumină arse (becuri economice, becuri
cu LED și/sau neone) sau 150 kg de corpuri de iluminat la oricare dintre punctele de
colectare Recolamp din tara;
- persoana sa adere in totalitate la prevederile Regulamentului Campaniei.
- persoana sa trimita in format electronic o copie a procesului verbal de predare/primire
deseuri la colectare@recolamp.ro
8. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR
In functie de cantitatea de deseuri adusa, participantii vor primi cate un premiu. Asadar
pentru 75 kg de surse de lumina arse sau 150 kg de corpuri de iluminat , vor primi o Masina
de gaurit / insurubat Black&Decker BDCDC 18, cu 1 acumulator, 18 V, 1.5 Ah. Premiile se
vor acorda instant, in ordinea prezentarii, niciun participant nu va primi mai mult de un
premiu indiferent de cantitatea de deseuri predata. Nu se va acorda contravaloare in lei a
acestor premii.
9. ASPECTE FINANCIARE
Eventualele sarcini fiscale cu privire la impozitul datorat de castigatorii Campaniei revin
Organizatorului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin participarea la prezenta Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal,
Participantii isi exprima acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter
personal de catre Organizator.
10.2. Participantii declara ca au fost informati de catre Organizator ca aceste date vor
fi tratate confidential, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date cu
modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
10.3. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de Organizator in scopul
acordarii premiilor, în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele pot fi dezvaluite unor
terti in baza unui temei justificat (spre exemplu: instantelor de judecata, autoritatilor
publice). Va puteti exercita dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13),
dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), în condiţiile
prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata şi datata, trimisa la sediul
Organizatorului din București sau prin mail, la adresa gdpr@recolamp.ro.
11. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru buna desfasurare
a Campaniei. In acest sens, va putea duce la indeplinire orice activitate sau act impotriva
oricaror situatii sau persoane care ar atenta, in orice fel, direct sau indirect, la buna
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desfasurare a Campaniei si/sau la numele, imaginea, notorietatea Campaniei sau
Organizatorului acesteia.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si in consecinta nu va putea fi tinut
raspunzator pentru orice fel de actiune sau inactiune a sa in cadrul Campaniei, daca
acestea nu ii sunt culpabile.
12. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI. FORTA
MAJORA.
Campania poate fi modificata, suspendata sau poate inceta inainte de termenul sau
final din cauza producerii unor evenimente de forta majora, asa cum aceasta este definita
de legislatia in vigoare sau in cazul in care Organizatorul considera ca nu mai poate
desfasura Campania, in bune conditii, in tot sau in parte.
Oricare din cazurile de mai sus va fi anuntat Participantilor pe portalurile mentionate la
Cap. 1 al prezentului Regulament.
Aparitia oricaruia din cazurile de mai sus nu va atrage nicio raspundere a
Organizatorului.
13. DIFERENDE. LITIGII
Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect
al Regulamentului si Campaniei vor fi solutionate in mod amiabil.
In masura in care acest lucru nu este posibil intr-o perioada rezonabil de timp, litigiul
va fi supus spre judecata instantelor judecatoresti competente potrivit dispozitiilor relevante
ale Codului de Procedura Civila.
Prezentul Regulament s-a tehnoredactat de Organizator si poate fi liber consultat.
ORGANIZATOR:
ASOCIATIA RECOLAMP

ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE
,, Castiga premii recicland!”
Organizatorul Campaniei este Asociatia RECOLAMP, cu sediul in București, Str.
Stolnicului, nr.6-10, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr.
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90/12.07.2006, CUI: RO22195531, cont – RO 03CITI 0000000825095039, deschis la
Banca CITI BANK, București, reprezentantă de Daniela Bruma, in calitate de Director
General Adjunct, denumita in continuare RECOLAMP (denumita in cele ce urmeaza
“Organizatorul”).
Avand in vedere succesul campaniei ,, Castiga premii recicland!”care se desfasurat in
perioada 4 ianuarie – 30 iunie 2021, Organizatorul a hotarat urmatoarele:
ART.1. Modificarea pct. 1 DURATA CAMPANIEI, astfel: prelungirea campaniei pana la 31
decembrie 2021, in limita stocului de premii disponibile.
ART. 2. Modificarea pct. 6 PREMIILE CAMPANIEI, astfel:
SUPLIMENTARE PREMII CAMPANIE
Cu: 50 x Masina de gaurit / insurubat Black&Decker BDCDC 18, cu 1 acumulator, 18
V, 1.5 Ah. Valoarea totala a premiilor este de 11.700,00 lei (tva inclus).
Premiile se vor acorda Participantilor declarati castigatori, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
ART. 2. Toatele celalte clauze raman neschimbate, inclusiv prevederile privind
acordarea premiilor, in limita stocului disponibil, in functie de cantitatea de deseuri
predata.
Prezentul Act Aditional la Regulament s-a tehnoredactat de Organizator si poate fi liber
consultat.
ORGANIZATOR:
ASOCIATIA RECOLAMP
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