
REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“ComPETitia - jocurile reciclarii Wasterminator”

16-22 august 2021

1.    PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.
Campania promotionala “ComPETitia - jocurile reciclarii Wasterminator” (denumită în cele ce
urmează "Campania") este o campanie de informare și conștientizare a turistilor, localnicilor si
sportivilor participanti la eveniment cu privire la avantajele colectarii selective si reciclarii
deseurilor de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta (PET si aluminiu) precum și cu
privire la modalitatea în care aceasta se poate efectua prin intermediul RVM-urilor

Organizatorul Campaniei este ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ - ATELIERUL
DE RESURSE, cu sediul în București, str. Diligentei nr. 13, Sector 3, înregistrată în registrul
asociațiilor și fundațiilor sub nr. 4121143/03.06.2020, în baza Incheierii nr. 80 din 11.03.2020,
dispusă de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. 4851/301/2020, CIF 42551129, CIF în
scopuri TVA RO42607440 din 11.06.2020, avand contul RO 08 CARP 0451 0137 2469 RO01,
deschis la Patria Bank, sucursala Bucuresti Traian, reprezentată prin președinte – Lucian
Dornescu, denumită în continuare “ORGANIZATOR”

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în cele ce
urmează "Regulamentul"). Acesta va fi făcut public conform legislației din România și va
putea fi consultat în mod liber la www.wasteix.ro. Pentru informarea publica, Organizatorul și
partenerii sai pot, fiecare la libera sa alegere, sa mediatizeze Campania în mass-media și
on-line.

2.    DURATA CAMPANIEI.
Campania se va desfășura în perioada 16 august 2021, ora 08:00 – 22 august 2021, ora 18:00
inclusiv.

3.    TERITORIUL CAMPANIEI.
Campania se va desfășura pe teritoriul Municipiului Constanța (Plaja Blanco Beach by Bavaria
Blu din Mamaia).

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.
Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care participă la acțiunile de colectare
deșeuri de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta (PET si aluminiu) desfășurate de
Organizator prin intermediul sistemelor de colectare (RVM), și care adera la prevederile
prezentului Regulament și la mecanismul de desfășurare a Campaniei (denumiți în cele ce
urmează „Participantii”).

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului și ai Partenerilor, rudele și
afinii acestora până la gradul IV inclusiv. Organizatorul și Partenerii își rezerva dreptul de a lua
toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor care nu respecta
condițiile de mai sus.

Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat castigarea de premii în
cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul și Partenerii
au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a acționa în instanța
respectivele persoane, atat prin acțiuni civile, cât și prin plangeri penale, în vederea
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recuperării prejudiciilor cauzate. Organizatorul și Partenerii își rezerva dreptul de a anula orice
participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a
refuză acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații. Orice încercare de
fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie, Organizatorul și
Partenerii rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care vor informa respectivul
participant cu privire la aceasta decizie, inclusiv prin e-mail. Participantii confirma
cunoasterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul deplin în privința acestuia,
participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectării întocmai a prevederilor
prezentului Regulament.

5.    PREMIILE CAMPANIEI.
Premiile Campaniei sunt formate din următoarele produse:

C-THRU BODY FRAGRAN JOYFUL 75ML R19 100 buc

C-THRU BODY FRAGRAN LUMINOUS 75ML R19 100 buc

C-THRU BODY FRAGRAN WANDERLUST 75ML R19 100 buc

W&G SHAMPOO OIL 400ML 1,000 buc

WASH&GO BAG 2017 1,000 buc

DENIM SHAMPOO Fortifying 300ml 500 buc

DENIM SHAMPOO Anti-dandruff 300ml 500 buc

DENIM SHAMPOO Daily Use 300ml 500 buc

ELMI ALL PURPOSE CREAM 150ML R17 500 buc

ELMI BAR SOAP EXOTIC CRAN & PASSFR 100GR 1,200 buc

ELMI HAN LIQ SOAP IRIS&OILS REF 500ML 1,500 buc

TOPSTAR GARBAGE BAG HD DRAW TAPE 70L 15P 2,500 buc

Valoarea totala a premiilor este de 62,699 lei (fara TVA). Organizatorul își rezerva dreptul de a
majora plafonul premiilor.
Nu se va acorda contravaloarea în lei a premiilor menționate.

6.    PARTICIPAREA LA CAMPANIE. MECANISMUL CAMPANIEI.
6.1. Pentru inscrierea si participarea valabila la Campanie este necesara indeplinirea
urmatoarelor conditii:

● persoana să aibă drept de participare, conform Secțiunii 4 din prezentul Regulament;
● să colecteze selectiv deșeuri de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta (PET si

aluminiu) prin intermediul sistemelor de colectare (RVM).;
● persoana sa adere în totalitate la prevederile Regulamentului Campaniei.
● să păstreze bonul în original, emis de către RVM-uri în momentul colectarii, în vederea

ridicării premiilor descrise la art. 5.
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● să participe la sesiunile de informare privind beneficiile colectarii selective si reciclarii
asigurate de către organizator

6.2. Pentru înscrierea în Campanie, Participantii trebuie sa predea doar acele tipuri de deșeuri
de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta (PET si aluminiu) care sunt preluate prin
sistemele de colectare (RVM-uri) ce eliberează bonuri în funcție de tipul deșeurilor și
cantitate.
Tipurile de deșeuri de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta acceptate sunt:
- PET-uri de până la 3L
- Doze de aluminiu până la 1L;

Caracteristicile deșeurilor de ambalaje pentru băuturi de unică folosinta acceptate sunt:
● Ambalaje nedeteriorate;
● Ambalaje goale (fără lichide);
● Ambalaje cu toate etichetele originale ale producatorului;
● Etichetele EAN ale ambalajelor sa fie introduse în sistemul RVM-urilor

7.      DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii Campaniei vor fi desemnați pe loc ca urmare a validării bonului rezultat în urma
colectării selective cu ajutorul RVM-urilor puse la dispoziție de către Organizator cât și prin
participarea activa la sesiunile de informare privind beneficiile colectarii selective si reciclarii
asigurate de către Organizator

8. ASPECTE FINANCIARE.
Organizatorul se obliga sa calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat de câștigătorul/îi
Campaniei pentru veniturile constând în premiile acordate acestora, în conformitate cu
legislația în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligații de natura fiscală sau de
orice alta natura, in legatura cu premiul fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului, in măsura
în care premiul acordat unui singur câștigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca
fiind impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).

9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Potrivit dispozițiilor Deciziei nr. 200 / 2015 a Președintelui Autoritatii Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesara notificarea, precum si
pentru modificarea și abrogarea unor decizii, Organizatorului nu îi revine obligația de a
notifica Autoritatea cu privire la activitățile derivand din Campanie.

Cu toate acestea, conform recomandării primite de la Autoritate și potrivit dispozițiilor Legii
nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și liberă circulatie a acestor date, Organizatorul va asigura protectia drepturilor
persoanelor vizate, precum și a confidentialitatii si securității datelor iar persoanele vizate vor
beneficia în mod deplin de drepturile care le sunt recunoscute și acordate prin lege.

Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse prelucrează datele personale pe
care le furnizează participanții atunci când se înscriu în Concurs, când contactează
Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.
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Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri
Dacă sunt de acord, participanții pot participa la concursul cu premii organizat de Asociația
pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse.
De asemenea, atunci cand organizează concursuri, Asociația pentru dezvoltare durabilă -
Atelierul de Resurse are interesul legitim să prelucreze date pentru efectuarea formalitatilor
aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, soluționarea oricăror plângeri
în legătură cu organizarea și desfășurarea concursurilor și acordarea premiilor; punerea în
aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea
diverselor raportari.
Temei juridic:
art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
art. 6(1)(f) GDPR - interes legitim

Înregistrarea convorbirilor telefonice cu participantii sau castigatorii concursurilor
organizate de Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse
Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse poate înregistra convorbirile
telefonice cu persoanele participante la concursuri sau doar cu cele declarate castigatoare in
concursurile organizate de aceasta. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul pentru a
asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii
cu privire la premiile acordate.
Temei juridic:
art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii
art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Îndeplinirea unor obligații legale
Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce
revin Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse, cum ar fi:

● plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea
către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

● arhivarea datelor conform legislației aplicabile;
● publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în concursul organizat.

Temei juridic:
art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în
fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este
implicat Organizatorul.
Temei juridic:
art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului
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ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE
Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse poate dezvălui datele cu caracter
personal ale participantilor către

(i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul
de Resurse implicate în organizarea și desfășurarea concursurilor Organizatorului (inclusiv
atunci cand sunt organizate în parteneriat cu alte entități);

(ii) dacă Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse are obligația de a divulga
datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autoritati
judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau

(iii) dacă Organizatorului i se cere sau i se permite în alt mod sa facă acest lucru conform
legislației aplicabile.

Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim
despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura
tehnologia prin care Organizatorul să-și poată îndeplini atribuțiile. Mentionam ca datele nu
sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR
Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse păstrează datele cu caracter
personal ale participantilor atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a
regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă un participant este castigator al unui
concurs organizat de Asociația pentru dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse,
Organizatorul poate păstra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă
de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau
de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi
păstrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare
aplicabile.

DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE
Conform legii, participanților le sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de
persoane vizate:

Dreptul de
acces

Participanții pot obține de la Organizator confirmarea ca aceasta
prelucrează datele lor personale, precum și informații privind specificul
prelucrării

Dreptul de a
corecta datele

Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale
incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la
ștergere

Participanții pot solicita ștergerea datelor personale atunci când:

(i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
colectate și prelucrate de către Organizator;
(ii) Participanții și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și
Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
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(iii) datele sunt prelucrate contrar legii;
(iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

Retragerea
consimțământ
ului și dreptul
de opozitie

Participanții pot să își retragă oricand consimtamantul cu privire la
prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune
prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care
țin de situația lor specifica.

Restrictionare
În anumite condiții, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrării
datelor lor personale

Dreptul la
portabilitatea
datelor

În măsura în care Organizatorul prelucrează datele prin mijloace automate,
participanții pot solicita, în condițiile legii, sa furnizeze datele lor într-o
formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.
Dacă solicită acest lucru, Organizatorul poate sa transmită datele
participanților unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere
tehnic.

Dreptul de a
depune o
plangere la
autoritatea de
supraveghere

Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de
supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care aceștia consideră că le-au
fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal
din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București,
Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să
ne contactați folosind următoarele date de contact:

Adresa: Str. Diligentei, nr. 13, sector 3, București
Email: lucian@atelierulderesurse.ro

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI.
Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a
Campaniei. În acest sens, va putea duce la îndeplinire orice activitate sau act împotriva
oricăror situații sau persoane care ar atenta, în orice fel, direct sau indirect, la buna
desfășurare a Campaniei și/sau la numele, imaginea, notorietatea Campaniei sau
Organizatorului și/sau partenerilor acesteia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea și în consecință nu va putea fi ținut răspunzător
pentru orice fel de acțiune sau inacțiune a sa în cadrul Campaniei, dacă acestea nu îi sunt
culpabile.

11. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA.
Campania poate fi modificata, suspendată sau poate înceta înainte de termenul său final din
cauza producerii unor evenimente de forta majora, așa cum aceasta este definită de legislația
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în vigoare sau în cazul în care Organizatorul și/sau Partenerii consideră că nu mai pot
desfășura Campania, în bune condiții, în tot sau în parte.

Oricare din cazurile de mai sus va fi anunțat Participanților pe portalurile menționate la Cap. I
al prezentului Regulament.

Apariția oricăruia din cazurile de mai sus nu va atrage nicio răspundere a Organizatorului
și/sau Partenerilor

12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul poate decide încetarea prezenței Campanii înainte de data de 22.08.2021 (data
declarația de final a Campaniei) din motive independente de voința sa, cum ar fi, dar fără a se
limita la apariția unui eveniment ce constituie forța majoră conform legislației în vigoare,
imposibilitatea de a continua prezenta Campanie etc. Acest lucru va fi anunțat și comunicat
tuturor persoanelor participante pe site-ul www.wasteix.ro

13. DIFERENDE. LITIGII
Eventualele diferende apărute între Organizator și/sau Parteneri, pe de o parte și Participanti
și/sau Castigatori, pe de alta parte, cu privire la orice aspect al Regulamentului și Campaniei
vor fi soluționate în mod amiabil.

În măsura în care acest lucru nu este posibil intr-o perioada rezonabilă de timp, litigiul va fi
supus spre judecată instanțelor judecatoresti competente potrivit dispozițiilor relevante ale
Codului de Procedura Civila.

ORGANIZATOR,
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ - ATELIERUL DE RESURSE
prin Presedinte, Lucian Dornescu
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