Regulament campanie promoțională
„MIX ÎN 3 FIX”
17 martie 2017 – 30 aprilie 2017
Prezentul regulament stabilește condițiile și oferă informații cu privire la desfășurarea campaniei cu
premii, de către Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanță România.
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1.

Organizatorul campaniei promoționale “Mix în 3’ Fix“ (denumită în continuare „Campania”) este
S.C. MINIO STUDIO S.R.L. cu sediul București, sos. Giurgiului, nr. 164, sector 4, Bucuresti și având
punct de lucru pe str. Alizeului, nr. 3, sector 6, București, C.U.I. RO 23788596 număr de înregistrare
la Registrul Comerțului J 40/7494/2008, cont bancar RO80INGB0000999905516540, deschis la
ING Bank, București, reprezentată de Ioana Mucenic, în calitate de Administrator, în numele și
pentru S.C. Bonduelle Central Europe KFT. – reprezentanță România, cu sediul în Piața Alba Iulia,
nr 4, bl I3, sc 1, et 5, ap 25, sector 3, 031104 București, România, tel: +40.21.318.40.70/71, fax:
+40.21.318.40.96, Autorizație funcționare nr 1515/10/2016, C.U.I. RO 23450730, reprezentată
legal de Monica Dima în calitate de de Head of Marketing and Communications Balkans, Ukraine,
Caucasus, Middle Asia (numită în continuare "Organizatorul").

1.2.

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România în
format electronic prin accesarea website-ului www.mixin3fix.ro și www.bonduelle.ro.
Regulamentul poate fi pus la dispoziția oricărei persoane interesate, prin trimiterea unei solicitări
scrise la adresa Organizatorului din [Piața Alba Iulia, nr 4, bl I3, sc 1, et 5, ap 25, sector 3, 031104,
București, România], e-mail [office_ro@bonduelle.com]. De asemenea informații detaliate privind
organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonică 021 207 00 10 (tarif normal) de
luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00 (cu excepția zilelor legale și sărbătorilor legale).

1.3.

Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți
participanții.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI:
2.1.
Campania este organizată și se desfășoară în România, în perioada 17 martie - 30 aprilie 2017, pe
pagina de campanie www.mixin3fix.ro - sectiunea dedicate Regulamentului, deținută de
Bonduelle Central Europe KFT. – reprezentanță România, cu sediul în Piața Alba Iulia, nr 4, bl I3, sc
1, et 5, ap 25, sector 3, București, cod poștal 031104, Autorizație funcționare nr 1515/10/2016,
C.U.I. RO 23450730, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.2.

Campania va începe pe data de 17 martie, ora 15:00 și va dura până la 30 aprilie 2017, ora
23:59:59.

SECȚIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
3.1
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga
durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 pe site-ul Campaniei – www.mixin3fix.ro - sectiunea dedicată Regulamentului și pe
www.bonduelle.ro.
 in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Piața Alba Iulia, nr 4, bl I3, sc 1,
et 5, ap 25, sector 3, București, cod poștal 031104, în atenția departamentului Marketing.
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3.2

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

3.3

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, fără a înștiința în
prealabil participanții. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
comunicate catre public prin publicarea pe site-ul de Campanie www.mixin3fix.ro si pe
www.bonduelle.ro - sectiunea dedicate Regulamentului.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1.
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu,
cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii
Campaniei).
4.2.

La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai locațiilor
participante la campanie precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor
menționati mai sus.

4.3.

În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de
capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul
curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul
este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata
oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

4.4.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al
Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit în perioada Campaniei
pe website-ul www.mixin3fix.ro si pe www.bonduelle.ro

4.5.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie în orice moment și fără nicio notificare
prealabilă, orice concurent suspect de fraudare a campaniei.

SECȚIUNEA 5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE
5.1.
Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 17 martie – 30 aprilie 2017, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
5.2.

Campania va începe pe data de 17 martie 2017, ora 15:00 și va dura până la data de 30 aprilie,
2017, ora 23:59:59.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
6.1.
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:
6.1.1. Participanții trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 a prezentului
Regulament. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată în Secțiunea 5 a
prezentului Regulament.
6.1.2. Participanții trebuie să dețină un cod promoțional sau să acceseze pagina jocului Mix la fix, din
cadrul site-ului www.mixin3fix.ro .
6.1.3. Participanții pot intra în posesia codurilor promoționale în zonele de degustare Bonduelle, în
intervalele orare specificate în prezentul Regulament, în cadrul Anexei 1. Codurile promoționale
sunt înscrise pe recipientele de degustare pe care le oferă promoterii Bonduelle. Zonele de
degustare Bonduelle se găsesc în magazinele participante la promoție și sunt menționate în Anexa
1 a prezentului Regulament.
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6.1.4. Participanții trebuie să acceseze site-ul www.mixin3fix.ro, în perioada 17 martie 2017, ora 15:00
– 30 aprilie 2017, ora 23:59:59 și să introducă codul promoțional de pe recipientul de degustare, la
secțiunea dedicată înscrierii codurilor promoționale din site.
6.1.5. Participanții pot participa la Campanie și prin accesarea jocului Mix la fix din cadrul site-ului
www.mixin3fix.ro, în perioada 17 martie 2017, ora 15:00 – 30 aprilie 2017, ora 23:59:59.
6.1.6. Participanții care dețin și înscriu unul sau mai multe coduri promoționale, în funcție de numărul
de recipiente de degustare primite în magazin, pot avea calitatea de participanți și în cadrul
secțiunii de joc. O calitate de înscris în una dintre cele două secțiuni de pe site (Înscriere coduri
promoționale și joc Mix la fix) nu o exclude pe cealaltă.
6.1.7. Participanții pot înscrie maxim 10 coduri promoționale și se pot înscrie în campanie în cadrul
secțiunii de joc de maxim 10 ori pe toată durata campaniei promoționale. Secțiunea de joc poate fi
accesată nelimitat, dar după un număr de 10 accesări, înscrierea în campanie nu va mai fi posibilă.
6.1.8. Un participant poate castiga 1 singur premiu pe campanie prin inscrierea codului de pe recipient
si 1 singur premiu pe campanie pentru sectiunea de Joc Mix la fix. Dacă o persoană câștigă mai
multe premii, vor fi invalidate, rămânând valid doar primul câștigat, pe fiecare segment (înscriere
cod, respectiv joc online)
6.1.9. Participanții trebuie să joace jocul Mix la fix din cadrul site-ului www.mixin3fix.ro, de la
secțiunea dedicată jocului și să respecte următoarele reguli:
6.1.9.1.
Să treacă legumele prin dreptul aburilor și să potrivească legumele mixului corect din cadrul
jocului.
6.1.9.2.
Să selecteze din subsolul jocului butonul de aburi, atunci când legumele trec prin dreptul
sistemului de aburire din joc.
6.1.9.3.
Să potrivească legumele în ambalajul corect, conform instrucțiunilor jocului, prin schimbarea
ambalajului din săgeți.
6.1.9.4.
Punctele pe care le vor primi vor fi calculate astfel: 100 de puncte cu plus (+) pentru fiecare
legumă aburită depusă în ambalajul corect de Mix Bonduelle Vapeur. Participanții vor pierde o
viață ori de câte ori în mix va ajunge o legumă neaburită sau de fiecare data cand o leguma
aburita intra in punga gresita sau atunci cand o leguma neaburita intra in punga gresita.
Numărul total de vieți care se primesc la începutul jocului și pe care un participant le are la
dispoziție este de 3.
6.1.9.5.
Pe parcursul jocului viteza cu care legumele vor cadea se modifica dupa cum urmeaza:
6.1.9.6.
In primele 3 secunde – 1 leguma la fiecare 5 secunde
6.1.9.7.
In urmatoarele 60 de secunde – 1 leguma la fiecare 4 secunde
6.1.9.8.
In urmatoarele 60 de secunde – 1 leguma la fiecare 3 secunde
6.1.9.9.
In urmatoarele 60 de secunde – 1 leguma la fiecare 2 secunde
6.1.10. În cazul în care participanții accesează site-ul Campaniei după ce perioada campaniei a expirat,
aceștia vor fi informați despre încheierea perioadei de înscriere coduri promoționale și de
accesare și jucare a jocului Mix la fix, printr-un mesaj scris având următorul conținut: „Îți
mulțumim că ai accesat pagina Bonduelle – Mix în 3’ fix. Din păcate, perioada de participare la
campania Mix în 3’ fix s-a încheiat. Continuă să gătești rapid cu noile mixuri Bonduelle Vapeur Mix,
joacă în continuare Mix la Fix și poți câștiga un e-book de rețete delicioase”.
6.1.11. Pentru validarea ca și câștigători în cadrul secțiunii de înscriere coduri promoționale și pentru
înscrierea în cadrul tragerii la sorți zilnice din cadrul jocului Mix la fix, participanții trebuie să
completeze formularul cuprinzând câmpurile afișate pe site-ul campaniei, cu următoarele
informații:
 Nume
 Prenume
 Telefon
 E-mail
 Oraș
 Adresă
 Magazinul în care s-a primit codul
 Data la care s-a primit codul
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6.1.12. Totodată, participantul va trebui să confirme că a luat la cunoștință și că este de acord cu termenii
și condițiile promoției, bifând căsuța din dreptul câmpului „Sunt de acord cu regulamentul
campaniei„. Toate câmpurile sunt obligatorii în vederea înscrierii în campanie.
Numărul de telefon și adresa de e-mail declarate servesc drept mod de identificare pentru
câștigători. Participantul se poate să înscrie cu același număr de telefon de mai multe ori dar va
putea castiga 1 singur premiu pe campanie pentru fiecare modalitate de inscriere (cod
promotional degustare sau finalizare joc).
SECȚIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
7.1.
Premiile din cadrul secțiunii de înscriere coduri promoționale constau în:
a. Tocător de sticlă
b. Set 4 boluri stocare și preparare alimente
c. Curățator de legume
d. Zdrobitor de legume
e. E-book electronic
7.2
Premiile din cadrul secțiunii dedicate jocului Mix la fix constau în:
a. Set 4 boluri stocare și preparare alimente
b. Curățator de legume
c. Zdrobitor de legume
d. E-book electronic
7.3.

Valoarea premiilor este conform:

PREMII SECȚIUNE ÎNSCRIERE CODURI PROMOȚIONALE
PREMIU

DESCRIERE

NUMĂR
BUCĂȚI

VALOARE
UNITARĂ (lei
cu TVA)

VALOARE
TOTALĂ (lei cu
TVA)

TOCĂTOR DE
STICLĂ

Blat de masă sticlă încasabilă, Joseph Joseph,
fabricat din sticlă texturată cu colţuri
rotunjite, dimensiune 390*285*4mm

60

88.75 lei

5325.25 lei

60

88.75 lei

5325.25 lei

70

86.43 lei

6050.30 lei

SET 4 BOLURI
PREPARARE ȘI
STOCARE
ALIMENTE
CURĂȚĂTOR
LEGUME

4 boluri plastic Joseph Joseph, compactabile,
din plastic, diamentru bol mare 125 mm,
diametru bol mic 115 mm, dimensiune totală
12.5 x 12.5 x 11 cm, Boluri din polypropylene
(95%), culoare mov si verde
Cutit decojire cu 3 lame rotary peeler Joseph
Joseph, din inox, cu tipuri de 3 lame, carcasă
circulară, pentru taiere standard, zimțată sau
julienne.

ZDROBITOR
LEGUME

Ustensila de pasat legume Joseph Joseph, din
material plastic, cu pompă, dimensiune 29cm
x 9cm x 9cm, culoare verde

70

90.98 lei

6368.91 lei

E-BOOK
ELECTRONIC

Carte de rețete în format electronic - conține
16 rețete cu modalități de preparare ale
legumelor congelate Bonduelle Vapeur.

nelimitat

0 lei

0 lei

Total valoare premii secțiune înscriere coduri promoționale (curs valutar
14.03.2017 - 1 euro=4.5515 lei)

23069.71 lei

PREMII SECȚIUNE JOC MIX LA FIX
PREMIU

NUMĂR
BUCĂȚI

DESCRIERE

4

VALOARE
UNITARĂ (lei
cu TVA)

VALOARE
TOTALĂ (lei cu
TVA)

SET 4 BOLURI
PREPARARE ȘI
STOCARE
ALIMENTE
CURĂȚĂTOR
LEGUME

4 boluri plastic Joseph Joseph, compactabile,
din plastic, diamentru bol mare 125 mm,
diametru bol mic 115 mm, dimensiune totală
12.5 x 12.5 x 11 cm, Boluri din polypropylene
(95%), culoare mov si verde
Cutit decojire cu 3 lame rotary peeler Joseph
Joseph, din inox, cu tipuri de 3 lame, carcasă
circulară, pentru taiere standard, zimțată sau
julienne.

15

88.75 lei

1331,25 lei

10

86.43 lei

864,3 lei

ZDROBITOR
LEGUME

Ustensila de pasat legume Joseph Joseph, din
material plastic, cu pompă, dimensiune 29cm
x 9cm x 9cm, culoare verde

20

90.98 lei

1819,6 lei

E-BOOK
ELECTRONIC

Carte de rețete în format electronic - conține
16 rețete cu modalități de preparare ale
legumelor congelate Bonduelle Vapeur.

nelimitat

0 lei

0 lei

Total valoare premii secțiune joc Mix la fix (curs valutar 14.03.2017 - 1
euro=4.5515 lei)

4015,15 lei

7.4.

Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de până la 27084,86
RON, TVA inclus.

7.5.

În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu,
aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al
tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit
legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului
respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de
participarea persoanei respective la această campanie.

7.6.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate
fi transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de
premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în
posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după
finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai
atribui. Premiile sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are
dreptul de a decide modul de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.

7.7.

Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea
în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

7.8.

Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

7.9.

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului
putând fi folosite în campaniile următoare.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
8.1
Premiile se vor acorda, în funcție de secțiunea accesată de către Participanți astfel:
8.2

Premiile secțiunii de înscriere coduri promoționale de pe site-ul www.mixin3fix.ro se vor acorda
pe baza codului promoțional, pe baza unui sistem aleator, generat printr-un algoritm electronic de
programare.
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8.3

Premiile secțiunii de înscriere coduri promoționale sunt programate, din punct de vedere al
cantității astfel: Premiile secțiunii de înscriere coduri promoționale sunt alocate aleatoriu, pe baza
unui algoritm ce se modifică pentru a servi interesul consumatorilor (spre exemplu, în perioadele
în care se fac sampling-uri, alocăm un număr mai mare de premii pe zi, în perioadele fără activități
de sampling alocăm un număr mai mic de premii pe zi)

8.4

În cazul în care la finalul campaniei, în cadrul procesului de confirmare și validare câștigători un
câștigător este invalidat de către Organizator pe baza prezentului Regulament, premiul către
acesta va rămâne în posesia Organizatorului, acesta putând dispune de el după bunul plac.

8.5




•

Premiile secțiunii jocului Mix la Fix :
Premiile zilnice vor fi acordate o singură data pe săptămână, prin tragere la sorti electronică din
toți participanții care au îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Tragerea la sorți
va fi efectuată prin serviciul de extrageri oferit de catre www.random.org și se va desfașura în
prezența unei comisii formate din 2 persoane reprezentante ale Organizatorului.
Premiile se vor extrage în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă, după următorul
calendar:
o Luni, 20 martie 2017 – prima extragere, număr de premii acordate – 3 premii
o Luni – 27 martie 2017 – a doua extragere – număr de premii acordate – 7 premii
o Luni 3 aprilie 2017 – a treia extragere – număr de premii acordate – 7 premii
o Luni – 10 aprilie 2017 – a patra extragere - număr de premii acordate – 7 premii
o Luni -17 aprilie 2017 – a cincea extragere – numar de premii acordate – 7 premii
o Luni – 24 aprilie 2017 – a sasea extragere – numar de premii acordate – 7 premii
o Marti – 2 mai 2017 – a saptea extragere – numar de premii acordate – 7 premi
În cazul în care un câștigător este invalidat pe baza prezentului Regulament, atunci extragerea se
va repeta până se alege un câștigător valid.

SECȚIUNEA 9. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR
9.1. Ulterior desemnarii castigatorului Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea castigului,
ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in
Campanie, precum si modul de desfasurare al acestuia.
9.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara
indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
 Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai
sus;
 Înscrierea în Campanie trebuie să se realizeze conform Secțiunii 6 a prezentului
Regulament și prin respectarea tuturor prevederilor acestei Secțiuni.
9.3.

Anunțarea câștigătorilor se va realiza pe site-ul www.mixin3fix.ro , în cadrul secțiunii comune
dedicată anunțării câștigătorilor – înscriere coduri promoționale și joc Mix la fix.

9.4.

Câștigătorii secțiunii Înscriere Coduri vor primi un mesaj automat la introducerea codului pe
pagina dedicată campaniei care îi va anunța natura premiului câștigat și vor fi postați în cadrul
secțiunii câștigători, la maxim 5 zile lucrătoare de la castigarea premiului. Câștigătorii secțiunii Joc
Mix in 3 Fix vor fi postați în cadrul secțiunii câștigători, la max 5 zile de la castigarea premiului.

9.5.

Mesajele de notificare premiu pentru codul promotional, pe care Participanții le pot primi sunt
următoarele:
a. Felicitări, ai câștigat un tocător de sticlă Bonduelle și eBook-ul de rețete Bonduelle Vapeur
pentru mai multă inspirație atunci când gătești!
b. Felicitări, ai câștigat un set de 4 boluri preparare si stocare alimente colorate
Bonduelle și eBook-ul de rețete Bonduelle Vapeur pentru mai multă inspirație atunci când
gătești!
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c. Felicitări, ai câștigat un zdrobitor de legume Bonduelle și eBook-ul de rețete Bonduelle
Vapeur pentru mai multă inspirație atunci când gătești!
d. Felicitări, ai câștigat un curățător de legume Bonduelle și eBook-ul de rețete Bonduelle
Vapeur pentru mai multă inspirație atunci când gătești!
e. Felicitări, ai câștigat E-book-ul de rețete Bonduelle ca să poți fi propriul tău chef!
14.1

Câștigătorii secțiunii dedicate jocului Mix in 3 fix vor fi notificați prin publicarea în secțiunea
Câștigători din cadrul site-ului www.mixin3fix.ro, în maxim 5 zile lucrătoare de la tragerea la sorți.

SECȚIUNEA 10. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR
10.1. Premiile vor fi livrate de către vor fi livrate Câștigatorului de catre Organizator sau un tert
desemnat de catre acesta; costurile de livrare vor fi suportate in intregime de catre Organizator;
10.2. Orice eroare și/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. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de
telefon incorecte / incomplete.
10.3. Premiile vor fi livrate într-un interval de maximum 2 luni de zile de la data finalizării Campaniei.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE
8.6

Bonduelle Central Europe KFT. – reprezentanță România se obligă să calculeze, să reţină şi să
vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în
conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
12.1 Prezenta Campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră,
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a
continua prezenta Campanie sau prin decizia Organizatorului.
12.1.. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din
urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor
evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau
modifica termenii Regulamentului.
Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea
campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale
pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor
C.civ.
12.2.. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe
website-ul www.mixin3fix.ro în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența
acestuia.
SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE
13.1.. Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi
condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora
atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări
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necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a
premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
13.2.. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune produse ulterior
intrării de către câştigători în posesia Premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru modul
de întrebuinţare a premiului de către câştigător şi nici pentru vreun prejudiciu cauzat de acesta.
13.3.. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat
cunoștință, și este de acord cu, următoarele:
a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz
de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și
ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
13.4.. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:
a. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu
acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după
momentul preluării lor de către câștigător;
c. sunt exonerate de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite
de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora,
indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări
corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse
patrimoniilor;
d. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători
unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care
câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat
premiul, conform secțiunii 6).
SECȚIUNEA 14. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Minio
Studio SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acestia (personal ori prin imputernicit/Partener) in
scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor
Campaniei promotionale. SC Bonduelle Bonduelle Central Europe KFT. – reprezentanță România
este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
("Legea 677/2001"). Organizatorii se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu
exceptia imputernicitilor sai.
14.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea
de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.
14.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la
Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
14.4 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date si in special cele cu privire la:
1. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca
datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
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14.5

14.1

2. dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o
vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare.
3. dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice 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 conforma 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 conform lit. a) sau b), daca o
asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat
fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea
oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.14.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi,
participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Piața Alba Iulia, nr 4, bl I3,
sc 1, et 5, ap 25, sector 3, 031104 București, România, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si
semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind
protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii
acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si
prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la
Campanie.

SECTIUNEA 15. LITIGII
15.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul
Organizatorului.
SECTIUNEA 16. LIMITAREA RĂSPUNDERII
16.1.

Organizatorul nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi
implicat în litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor de casă la Campania Promoțională.
Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare
a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile
necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de
altă natură, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT este exonerat de orice răspundere.
Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru bonurile necorespunzătoare
(deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, ilizibile) sau care nu se supun condițiilor
prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel bonuri.

Redactat în 3 exemplare.
ORGANIZATOR
S.C. MINIO STUDIO S.R.L.
Reprezentant legal – Ioana Mucenic
In numele:
Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanță România
Reprezentant legal - Monica Dima
Data: 21 martie 2017
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ANEXA 1. MAGAZINE PARTICIPANTE ȘI DATELE DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
Zonele de degustare unde se pot primi codurile promoționale pentru înscrierea pe www.mixin3fix.ro se
găsesc numai în magazinele participante la promoție, în intervalul orar în care promoterii Bonduelle se
află la standul promoțional:

Cora (Lujerului, Sun Plaza, Alexandriei, Pantelimon, Bacau, Cluj):
17-18-19 martie
24-25-26 martie
31 mar-01-02 aprilie
Program activare Cora: V: 15:00-21:00, S-D: 10:00-16:00

Auchan (Titan, Militari, Timișoara Mall)
24-25-26 martie
31 mar -01-02 aprilie
Program activare Auchan Titan si Militari: V: 15:00-21:00, S-D: 10:00-16:00
Program activare Auchan Timisoara Mall: V: 15:00-21:00, S-D: 13:00-19:00

Mega Image (Barbu Vacarescu, Piata gemenii, Piata Vitan, Baneasa):
07-08-09 aprilie
Program activare Mega Image: V: 15:00-21:00, S-D: 10:00-16:00

Carrefour (Orhideea, Baneasa, Colentina, Park Lake,Vulcan, Cluj, Brasov, Ploiesti):
21-22-23 aprilie
28-29-30 aprilie
Program activare Carrefour: V: 15:00-21:00, S-D: 10:00-16:00

ORGANIZATOR
S.C. MINIO STUDIO S.R.L.
Reprezentant legal – Ioana Mucenic
In numele:
Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanță România
Reprezentant legal - Monica Dima
Data: 21 martie 2017
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