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prezenlului inscris

REGULAMENTUL CAMPANIEI
,,Dor zburätor"

DBSFASURATÃ ÎN pnnrOADA 1s.12.2016 - 1s.03.2017

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

I .l . Prezenta campanie (denumitä in continuare ,,Campania") este organizatâ de
GEOMETRY GLOBAL ROMANIA SRL, cu sediul în Bucuregti, Str. Frumoasä, nr. 39,
Corpuri A, D çi E, Sector l, Bucureçti, înregistratä la Registrul Comerlului cu nr.
1401756711999, cod fiscal nr. RO12121138, având cont bancar
RO81ING80001000178988913, deschis la ING BANK N.V Amsterdam, reprezentatá legal
prins Mircea Pascu, în calitate de Administrator, çi Florina Voevod, în calitate de Director
Economic, care actioneaza in numele si pe seama MoneyGram International Limited
Londra-Sucursala Bucureçti, cu sediul în Bucureçti, sEctor l, Bd. Nicolae Bálcescu nr. 174
et. 3, CUI 30457056, nr. înregistrare la Registrul Comerlului J40l843512012

în colaborare cu

SC BIue Air-Airline Management Solutions SRL, cu sediul în România, Bucureçti, $os.
Bucureçti-Ploieçti, nr.42-44, cládirea Al, et. 3-4, sector l, înregistratä la Registrul Comerlului
sub nr. J40 15103 12013, cod fiscal RO 31525574

1.2. Campania promolionalä ,,Dor zburátor", denumitä în prezentul ,,Campania", se va desñçura
conform prevederilor acestei reglementári, care este obligatorie pentru tofi participanfii.

2. DURATA CAMPANIEI, TERITORIU SI PRODUS PARTICIPANT

2.1 . Campania se va desfãçura pe teritoriul României, în perioad a 15.12.2016 - 15.03.2017, ambele
date incluse (,,Durata Campaniei") çi va fi organizatá çi coordonatä pe pagina web
www.blueairweb.com/dorzburator (unde sunt prezentate mai multe detalii despre aceastä
campanie), conform Mecan ismului Campan iei.

2.2.In cazulîn care Organizatorul va decide prelungirea Campaniei, se va încheia un act adilional
la Regulament. Acesta va ft disponibil în orice unitate a Organizatorului çi pe site-ul
www.b lueai rweb. com/dorzburator.

2.3. Produsul care participä la Campanie este serviciul de transfer de bani al MoneyGram
2.4. Regulamentul Oficial de desñçurare a Campaniei este disponibil, pe întreaga perioada de

desfäçurare a Campaniei, în mod gratuit oricärui solicitant, la adresa
www.b lu eairweb. com/dorzburator/re gul am ent.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este deschisátuturorpersoanelor care, pentru a fi considerate eligibile, îndeplinesc
urmätoarele condilii cumulative (denumite în continuare Participanli i) :

3.1.1. Respectä termenii çi condiliile stipulate în prezentul regulament.
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Sunt persoane fizice rezidente, cu donliciliul legal în România;
Au îrnplinit I 8 ani înainte de 15.12.2016.

1.4. Au efectuat cel pufin otranzac\ie de expediere sau primire din sau în Rornâni
partenerii MoneyGrarn, pe durata Perioadei Promojionale.

3.1.5. Si-au exprimat acordul cu privire Ia participarea la Campanie, înregistrându-se pe
pagina web

3.2. Nu pot participa la Campanie angaja!ü Organizatorului çi ai societälilor din grupul
Organizatorului, precum çi afinii çi rudele pânä la gradul I ale acestora.

4. PREMIILE CAMPANIEI

4.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la art. 5.2 de mai jos,
urmátoarele premii:

Valoarea unui premiu a fost calculatä la cursul maxim de schimb - 4,6lei

DESCRIEREA PREMIILOR: Voucher ce poate fi utilizat O SINGURA DATA pentru a
achizifiona bilete de cálátorie çi/sau servicii în cadrul cälätoriei cu compania Blue Air, valabil
pânä la data de 31.12.2017.

5. PROCEDURA DE DBSFASURARE A CAMPANIEI:

5.1. Pentru a participa, Participanlii trebuie sä întruneascä cerinfele secfiunii 3 de mai sus. Pentru a
participa la tragerea la sorti, participanlii vor trebui sá acceseze pagina
www.blueairweb.com/dorzburator çi vor trebui sä completeze formularul de date personale cu
urmátoarele informa{ii :

o Nume;
o Prenume;
o Data naçterii;
¡ Data tranzacliei;
o Denunrirea agenliei paftenere MoneyGrarn unde s-a desfãçurattranzac\ia;
. Suma tranzac\ionatâ;
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Natura premiului Cantitate totalä
Valoarea unitarä cu

taxa pe premiu

Valoarea totalä cu

taxa pe premiu

Ibuc] lRoNl lRoNl

Voucher în valoare de

300 de Euro
3 1..527,2|ei 4.581,6 RON

Voucher în valoare de

150 de Euro
10 708,4lei 7.084 lei

Voucher în valoare de

30 de Euro
20 138 RON 2760 RON
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o Nurnãrurl de teleltrn;
o Adresa cle ernail;
. Acordul privind regulamentul.

5.2.Participanlii pot efectua tranzacliile de la oricare din partenerii MoneyGrarr de pe teritoriul
Rornâniei.

5.3. Organizatorul îçi rezervá dreptul de a descalifica orice Participant în cazul în care se observá
tentative de fraudä.

5.4. Orice eroare çi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
ráspunderea acestuia, acuratelea datelor de contact furnizate de participan!i fiind în
responsabilitatea exclusivä a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care
un Participant desemnat câçtigãtor nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui,
adresei de mail sau numärului de telefon incorecte/ incomplete.

6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câçtigátorii Campaniei vor fi desemnali prin tragere la sorti electronicá, la fìnalul campaniei,
în data de 30 martie 2017. În cadrul tragerii la sorti se vor desemna un numár total de 33 de
câçtigãtori çi 99 de rezeÍvei
- 3 câçtigátori ai câte unui premiu ce constá într-un voucher de 300 de euro;
- 10 câgtigätori ai câte unui premiu ce constä într-un voucher de 150 de euro;
- 20 de câçtigätori ai cate unui premiu ce constä într-un voucher de 30 de euro;
Pentru fiecare premiu în parte se vor desemna çi câte 3 rezerve.
Tragerea Ia sorli se va face în prezenla unui notar public çi a unui reprezentant din partea
Organizatorului.

6.2. Participanlii pot câçtiga maxim un singur Premiu pe întreaga duratá a Campaniei.
6.3. Valoarea totalä a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 14.425,60 RON (taxa pe

premiu inclusä).
6.4. Fiecare dintre câçtigätorii premiilor oferite prin tragere la sorti, va primi I (un) voucher pe

adresa de e-mail înscrisá în formularul de date. Acestea vor putea h utilizate pânä în data de
31.12.2017.

6.5. Orice eroare çi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
ráspunderea acestuia, acuratefea datelor de contact furnizate de participanfi fiind în
responsabilitatea exclusivá a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care
un Participant desemnat câçtigätor nu poate intra în posesia premiului din cauza adresei de
mai I incorectä/incompletä.

6.6. Organizatorul se obligä sä facä publice numele câçtigätorilor, precum çi câçtigurile acestora,
prin intermediul paginii web www.blueairweb.com/dorzburator

6.7.In circumstanfe care nu depind de Organizator, acesta nu îçi asumá responsabilitatea
respectárii termenelor mai sus menfionate.

6.8. Premiile care nu pot fi acordate dupä tragerea la sorfi din diverse motive cum ar fi situatia in
carc câçtigätorii nu pot f,r contactali din diverse notive, sau refuzä premiul, vor rämàle la
dispozilia Organizatorului çi se vor acorda rezervelor in ordinea extragerii lor.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câçtigátorii nu au posibilitatea sä primeascä alte beneficii çi nici sá solicite modificarea
parametrilor premiilor.

7.2. Cãçtigätorul unui Premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane.
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7.3. Câçtigãtorul nu poate solicita contravaloarea în bani a Prenriului.
7.4.|n cazulin care Organizarorul schimba unul din premii sau valoarea acestuia, se obligá sá

cunoscut acest l'apt, prin întocrnirea unui Act adilional la Regularnent.

8. TAXE ÇI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obligã sã relinã çi sã vireze impozitul si toate celelalte taxe datorate pentru
veniturile constând în prenriile acordate câçtigätorilor în conl'ormitate cu prevederile art. 109

çi ll0 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 22712015, cu modificärile si completárile
ulterioare, orice alte obliga{ii de orice altá naturã, în legáturä cu acestea, fiind în sarcina
exclusiva a câçtigátorilor.

9, PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PBRSONAL

9,1. Datele cu caracter personal ale participanlilor la Campanie vor fi prelucrate în scopul
participárii la Campanie, desemnärii câçtigátorilor gi atribuirii premiilor de cátre Organizator
în numele çi conform instrucliunilor operatorului MoneyGram International Limited, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 67712001 privind proteclia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal çi libera circula{ie a acestor dateb (,,Legea
677/2001").

9.2.Pe durata Campaniei, Blue Air-Airline Management Solutions SRL, va acJiona ca un sub-
împuternicit al Organizatorului în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi
va desñçura':ÏÏï:l:""lltJiïå,"'"istrarea, 

în condifii de depliná siguran!á, a unei baze de
date, .u.. uu cuprinde datele cu caracter pérsonal 

-ale 
Þarticipanfilor la

Campanie în vederea gestionarii relafiei cu Participanlii declarali câgtigätori.

9.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintá orice operaliune sau set de operaJiuni, care
se efectueazâ asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum
ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea. stocarea, adaptarea sau modificarea, extrageÍea,
consultarea,utilizarca, transmiterea câtre terli, combinarea, blocarea, çtergerea çi distrugerea.

9.4.Datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrärii în scopul acestei Campanii sunt
urmätoarele: nume, prenume, numár de telefon, e-mail.
În cazul participanlilor care au fost declarali câçtigätori, Organizatorul va solicita acestora
inclusiv urmátoarele date personale necesare identificárii Participanlilor çi întocmirii
documentelor contabile necesare atribuirii çi înmânärii premiilor în condiliile legii: copia
actului de identitate.
Destinatarii datelor pot fi: Organizatorul çi partenerii contractuali ai Organizatorului.
Datele cu caracter personal vor fi pästrate pe durata necesarä derulärii Campaniei, atribuirii çi
înmânárii premiilor oferite în cadrul acesteia, dupä care acestea vor fi çterse sau transformate în
date anonime. Copiile de pe actele de identitate ale participanlilor desemnali câçtigätori vor fi
pástrate pe durata impusä de legislalia financiar-contabilä aplicabilá.

9.5. Persoanele frzice ale cäror date sunt prelucrate in cadrul acestei Campanii, în calitate de
persoane vizate, au, conform Legii nr. 67712001, urmátoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art. 12 din Legea 67712001) - potrivit cäruia persoana vizatá are

dreptul de a obfine informalii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se

face prelucrarea datelor, precum çi orice alte informafii suplimentare impuse de lege;
b) dreptul de acces la date (art. 13 din Legea 677/2001) - potrivit cáruia persoana vizatá, are

dreptul de a obline de la Organizator,la cerere gi în mod gratuit pentru o solicitare pe an,

R
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confirftìarea f'aptLrlui ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de cãtre
Organizator

c) dreptul de interven{ie asupra datelor (art. l4 din Legea 67112001) - potrivit cáruia
persoana vizalá are dleptul de a obfine de la Organizafor,la cerere gi în mod gratuit:
i) dupâ caz, rectificarea, acf.ualizarea, blocarea sau çtergerea datelor a cáror prelucrare nu

este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
ii) dupä caz, transformarea in date anonime a datelor a cãror prelucrare nu este conl'ormä

legii;
iii) notificarea cätre ter{e persoane cärora le-au fost dezväluite datele, a oricárei operaJiuni

efectuate conform lit. i) çi lit. ii), daca o asemenea notificare nu se dovedegte imposibilä
sau nu presupune un efort disproporlionaf fa!á de interesul legitim care ar putea filezat

d) dreptul de opozi{ie (art. 15 din Legea 67712001) - potrivit cáruia persoana vizatá. are
dreptul de a se opune în orice moment:

- din motive întemeiate çi legitime legate de situafia sa particulará, ca date care o vizeazá sá,

facä obiectul unei prelucrári, cu exceplia cazurilor în care existä dispozifii legale contrare;
- în mod gratuit çi ñrä nicio justificare,ca datele care o vizeazâ sá fie prelucrate în scop de

marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter!, sau sá fie dezväluite unor terli
într-un asemenea scop;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. l7 din Legeanr.677/2001) - potrivit
cáruia persoana vizatá are dreptul de a cere çi de a obfine:

(i) retragerea sau anularea oricärei decizii care produce efecte juridice în
privinfa sa, adoptata exclusiv pebaza unei prelucräri de date cu caracter
personal, efectuata prin mijloace automate, destinatá sá evalueze unele
aspecte ale personalitálii sale, precum çi competenta profesionalä,
credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte

(ii) reevaluarea oricárei alte decizä luate în privinla sa, care o afecteazá în
mod semnificativ, dacá decizia a fost adoptatá exclusiv pe baza unei
prelucräri de date care întruneçte condi{iile preväzute la lit. i)

Ð dreptul de a se adresa justi{iei (art. 18 din Legea 67712001) - potrivit cäruia persoana
vizatá se poate adresa justiliei pentru apârarca oricáror drepturi garantate de Legea
67712001, ñrá a se aduce atingere posibilitálii de a se adresa cu plângere Autoritäti de

Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal.

9.6.La cererea oricárui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricáruia dintre
drepturile prevázute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanfii la campanie vor
trimite in atenlia organizatorului o cerere întocmitá în formä scrisä, datata çi semnatä.

Oricärei cereri i se va ataça o copie lizibilä a actului de identitate al solicitantului.

9.7. Prin participarea la Campanie, vä exprimali în mod expres consim!ämântul pentru prelucrarea
datelor lor cu caracter personal în condiliile gi în modalitä1ile preväzute în prezentul capitol 9

al Regulamentului.

10. LITIGII $I LEGEA APLICABILÀ.

10.1. Eventualele litigii având ca pärli pe Organizatorul Campaniei çi un Participant la
Campanie vor fi solulionate pe cale amiabilä, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil,
acestea vor fi solulionate de instanla competentá.

10.2. Legea aplicabilä este legea româná.

{tucÀ
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I l.l. Canrpania poate înceta sau sã fie suspendatã în cazul apariliei unui eveniment ce
constituie 1'or!ä rnajorásau caz fortuit în condiliile legii. În contextul acestui Regulanrent, forla
ma.iora înseamnã orice evenimenl extern, irnprevizibil, invincibil çi inevitabil de cãtre
OrganizaTor çi a cärui aparilie pune pe acesta din urmá în irnposibilitatea de a-gi îndeplini
obligajiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunl incluse, fãrä a se

limita la acestea: calamitä1i naturale, râzboaie, incendii, inunda!ii, greve, cutremure, alte
catastrol'e de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se înlelege un eveniment care nu poate fi
prevâzut gi nici îrnpiedicat de cátre cel care ar fi chemat sã ráspundádacâ evenimentul nu s-ar
fi produs.

11.2. Eventualele reclamalii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmätoarea
adresã:

Blue Air-Airline Management Solutions SRL, adresä: Romania, Bucuresti, Sos. Bucuresti-
Ploiegti, nr.42-44, cládireaAl, et.3-4, sectorul I sau lasecretariat@blue-air.ro, în maximum 5

zile Iucrätoare de la publicarea câçtigätorilor. Dupä aceastá datá, Organizatorul nu va mai lua
în consideralie nicio contestalie.

1 1.3. OrganizaLorul nu are nicio obligalie de a întreline corespondenla cu solicitanlii unor
revendicári necâçtigátoare ce apar ulterior acordárii efective a premiilor.

11.4. Prin participarea la Campanie, Participanlii sunt de acord sá respecte regulile çi toate
condiliile stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei çi îçi asumá întreaga räspundere cu
privire la informaliile pe care le transmit Organizatorului pe durata Campaniei. În cazul în
care sunt identificate persoane care au influenlat sau care au facilitat câçtigarea de premii,
Organizatorul are dreptul de a cere urmárirea în instan!ä a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente. În cazul în care Organizatorul Campaniei constata ca un câçtigátor nu a
îndeplinit çi/sau nu a respectat condifiile stipulate în prezentul Regulament oficial, acesta îçi
rezervá dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile çi beneficiile ce revin câçtigátorului
respectiv, fãrä sá datoreze vreo despägubire pentru aceasta.

11.5. Organizatorul Campaniei îçi rezervá dreptul de a îmbunátäli sau modifica prezentul
Regulament prin întocmirea unui act aditional. Modificarea îçi produce efectele de la data
publicárii ei.

Procesat si autentificat de Socielate Profesíonalã Notaríalã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párlilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

_prrn
PAUN

reprezentant
OANA-MARIA
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Notar puhlic NICA OANA RALUCA
Socielale Profesìonalã Nolarialã " VERI TAS"
Licenfa de funcfionare nr. 73411703/04.08.2013, CIF RO3t350588
Municipiul Bucureçti, Str, Avram lancu, nr. 74, sector 2
Mobil: 0728.277.662, Fax: 0378.1 0.26.67
Email: nica.oana@ymai l.coln, nica.oana.bnp@smai l.com

îNcHnrnRE DE AUTENTIFICARE NR. 2420
Anul 2016r luna Decembrie, ziua 14

In fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentat:

pÃUN OANA - MARIA, cetäJean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada
Olteniei, nr. 30, sector l, identificatä cu CI seria RX nr. 780691 eliberatä de SPCEP Sector I Ia data de
10.09.2015 çi valabilä pânä la data de 02.09.2025, având CNP 2840902410079 în calitate de
reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3
sectiunea A, sector l, având nr. de ordine la registrul comeJului J401829512000, CUI RO13351917,in
baza procurii autentificate sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a înfeles confinutul, cä cele cuprinse în act reprezintã voinfa

sa, a consimfit Ia autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul aft. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitá1ii notariale nr.3611995,
republicatä, cu modificärile ulterioare,

SE DECLARÃ NUTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0823712016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

**

*

UCA

No t'Jt A
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