REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ”
1.

PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.

Campania promotionala ,, Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ”
(denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este o campanie de informare si constientizare a populatiei 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 S, Director General Adjunct, in calitate
de imputernicita in baza documentului 184/25.05.2019,(denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), in parteneriat
cu societateaHORNBACH CENTRALA SRL.
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 la
www.recolamp.ro. 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 14 februarie 2020 si se desfasoara pana la 31 decembrie 2020.
3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura in locatiile Hornbach mentionate in Anexa 1 la prezentul regulament.
4. TERITORIUL CAMPANIEI
Campania se organizeaza si se adreseaza cetatenilor de pe teritoriul Romaniei.
5.

DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand domiciliul/rezidenta pe
teritoriul Romaniei, care participa la actiunile de colectare deseuri de echipamente de iluminat (surse de lumina =
becuri economice, becuri cu LED) 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”).
Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul IV
inclusiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor
care nu respecta conditiile de mai sus.
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei,
incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate
si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea
recuperarii prejudiciilor cauzate.
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 drept premii 3.000 tichete valorice in valoare de 10 RON/fiecare care se vor
oferi pentru becuri economice sau LED arse. Valoarea totala a premiilor este de 30.000 RON.
Premiile se vor acorda Participantilor declarati castigatori, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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 5 din prezentul Regulament;
- persoana sa predea minim 7 (sapte) bucati deseuri reciclabile de echipamente de iluminat uzate (surse de
lumina = becuri economice si becuri cu LED) la oricare dintre magazinele mentionate in Anexa 1;
- persoana sa adere in totalitate la prevederile Regulamentului Campaniei.
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8. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR
In functie de cantitatea de deseuri aduse, participantii vor primi cate un premiu. Asadar pentru 7 (sapte) surse de
luminat aduse, fiecare participant va primi un tichet valoric de 10 RON.
Limita de castig pentru fiecare participant este 7 (sapte) tichete, a cate 10 RON fiecare, respectiv 7 participari,
adica maxim 70 RON, insemnand o participare la campanie in fiecare luna de desfasurare a acesteia. Astfel, pentru
o participare intr-o luna de desfasurare a campaniei si 7 (sapte) surse de iluminat aduse, participantul va primi un
premiu in valoare de 10 RON, pentru a doua participare in alta luna sau luna urmatoare de desfasurare a campaniei
si 7 (sapte) surse de iluminat aduse, participantul va primi inca un premiu de 10 RON, tot astfel pentru a treia, a patra,
a cincea, a sasea si a saptea participare, in limita de castig pentru fiecare participant.
Premiile se vor acorda in ordinea prezentarii, in limita stocului disponibil.
9. ASPECTE FINANCIARE
Eventualele sarcini fiscale cu privire la impozitul datorat de castigatorii Campaniei revin Organizatorului, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei ,, Orice bec ars merita sa ajunga
intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ”sunt prevazute in Anexa 2 a prezentului Regulament.
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 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.
Campania va inceta in mod oficial oricand in interiorul termenului definit la Cap. 2 daca se epuizeaza stocul de
premii aferent.
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 va fi incarcat electronic si consultat in mod liber pe portalurile mentionate la Cap. 1 al
prezentului Regulament.
Actul s-a tehnoredactat de Organizator si semnat in 3 exemplare.
ORGANIZATOR:
ASOCIATIA RECOLAMP
Prin Reprezentant
Daniela Bruma
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ANEXA 1 :
Lista locatiilor Hornbach participante in campania
,, Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ”

DENUMIRE
MAGAZIN/
LOCATIE

JUDET

Hornbach
Berceni 780

Bucuresti

Hornbach
Militari 781

Ilfov

Hornbach
Brasov 782
Hornbach
Balotesti
783
Hornbach
Timisoara
784
Hornbach
Sibiu 785

Brasov
Ilfov
Timis
Sibiu

ADRESA
Drumul
Gilaului, Nr
98-124
Str.
Hornbach, Nr
1-15
Str. Bucegi, Nr
3
Calea
Bucuresti, Nr
2A
Calea
Aradului, Nr
62
Calea Surii
Mari, Nr 37

PERSOANA DE
CONTACT

TELEFON

EMAIL

Mariana
Velcea

0310803284

marktbueroberceni@hornbach.com

Denisa Velicu

0310805284

marktbueromilitari@hornbach.com

Corina
Macovei

0268503284

marktbuerobrasov@hornbach.com

Andreea
Dumitrascu

0213879281

marktbuerobalotesti@hornbach.com

Christine
Bonchis

0256260281

marktbuerotimisoara@hornbach.com

Mari
Teodorescu

0371516281

marktbuerosibiu@hornbach.com
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ANEXA 2 : Prelucrarea datelor personale/ GDPR

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care RECOLAMP prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania
,, Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ”
1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
a) Pentru castigatori: nume si prenume, semnatura. Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii premiului.
b) Datele personale referitoare la persoanele care au câștigat un premiu sunt stocate timp de 5 ani.
1.3
Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina
imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.
1.4
Destinatarii datelor prelucrate
1.4.1
Operatorul RECOLAMP prelucreaza datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile
mai sus declarate.
1.4.2
In afara acestora, RECOLAMP mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara, cu acordul
participantilor) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre RECOLAMP. Aceasta dezvaluire are loc numai
in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in
special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii RECOLAMP sunt obligati
contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la RECOLAMP
1.4.3
Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre parteneri in masura in care acest lucru este necesar
pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa
determine un transfer in afara Zonei Economice Europene(ZEE) si doar cu acordul participanílor.
1.4.4
In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau
instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in
temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.
1.4.5
Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.
1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.
1.5 Participantii la campania promotionala ,, Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la
Hornbach! ”au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:
(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor
comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
anterioare .
(b) Particiapntii la campanie beneficiaza si de urmatoarele drepturi: Dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la stergere, dreptul la obiectie, dreptul de a depune o
plangere. In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor
personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala
pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:
Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti,
RomaniaTelefon:+40.318.059.211/ +40.318.059.212/ Fax: +40.318.059.602/ mail:anspdcp@dataprotection.ro
Va rugam sa retineti:
•
Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25
mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de
dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este
prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
•
Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o
parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va
vom comunica motivul acestui refuz.
•
Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale
din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem
identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune,
cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa
si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
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Anexa Nr. 3
Borderou preluare deseuri si distribuire premii
Model Borderou ce va fi completat de catre salariatii desemnati de Magazinele Partenere sa gestioneze
campania ,, Orice bec ars merita sa ajunga intr-un Colt Verde. Acum si la Hornbach! ” in vederea premierii
Participantilor care indeplinesc conditiile cuprinse in Regulament.

DENUMIRE
MAGAZIN/LOCATIE
NR CRT

NUME SI PRENUME
PARTICIPANT CAMPANIE

PERSOANA DE
CONTACT

ADRESA

ADRESA DE E-MAIL
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TELEFON

DATA PREDARII
DESEURILOR

EMAIL

SEMNATURA
PRIMIRE TICHET
CADOU

