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DUPLICAT 

S-a cerut autentificarea prezentului inscris 

ACT ADITIONAL NR. 05 / 14.04.2021 
la Regulamentul autentificat sub nr. 1.500/28.07 .2021, rectificat prin incheierea de 
rectificare nr. 22/06.08.2021 de SPN Chiran & Dobrin din Mun. Pite~ti- NP Chiran 

Gabriela 
pentru loteria publicitara 

"PROTEJEAZA.-TI FAMILIA" 

1. Organizatorul loteriei publicitare. 

Societatea "RO DISTRIBUTION 2000" S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul 
social in Pite~ti, str. Fratii Gole~ti, BI.S8, Sc.A, Et.7, Ap.30, Jud. Arge~, inscrisa la Registrul 
Comerµilui sub nr. B/348/2000, CUI RO13243060, reprezentata de di. SA VIN PETRE-SORIN 
- Administrator. 

2. Obiectul actului aditional - Modificare articole Regulament 

Prin prezentul act adi(ional se modifica REGULAMENTUL LOTERIEI "PROTEJEAZA-TI 

FAMILIA" al Societii(ii "RO DISTRIBUTION 2000 " S.R.L., astfel: 

Art.2. se modifica ~i are urmatorul continut: 
"Loteria se va desfa~ura in perioada 0l.08.2021-30.09.2021 pe site-ul www.taffix.ro 
("Website") ~i are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei." 

Art.3. alin.2 se modifica ~i va avea urmatorul continut: 
• "a plasat eel putin o comanda ~i a achizitionat in perioada 01.08.2021 .:....· 30.09.2021 

prin intermediul website-ului www.taffix.ro eel putin un produs "Taffix Family" in valoare de 
minim 249 lei (TVA inclus) ~i a completat datele din formularul de pe Website. Taffix Family 
este forma de prezentare a produsului Taffix care in acela~i ambalaj contine 4 flacoane cu lg 
pulbere fiecare." 

Art. 4. (1) se modifica ~i va avea urmatorul continut: 
"Vizitatorii Website-ului care au plasat o comanda ~i au achizitionat eel putin un produs 
"Taffix Family" in perioada 01.08.2021- 30.09.2021, sunt inscri~i automat la L?t~rie." . 

Art. 4. (3) se modifica ~i va avea urmatorul continut: 
"Premiile vor fi acordate prin tragerea la sorti a numerelor de participare la Loterie prin 
intermediul platformei www.random.org in data de 10.10.2021 - ora 12.00, de catre o 
comisie stabilita de Organizator ("Comisia"). Comisia va fi constituita din 3 membri din care 
eel putin un membru va fi angajat al Organizatorului." 
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; · alin. l se modificii ~i va avea urmiitorul conttnut: i \ ?:" 

~ iile se vor acorda prin tragerea la sorti a numerelor de parti ip~re la Lote~t prin 

I 
I 

diul site-ului www.random.org in data de l 0.10.2021- ora 12.0~ a~~ JQ~p~noada 

utii la art. 2 nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini paltit'ipanti decat 

numarul premiilor, atunci premiile riimase neatribuite vor riimane la dispozitia 

Organizatorului" 

Art.6. alin. 4 se modificii ~i va avea urmiitorul continut: 

"Comisia se 'intrune~te la data de l 0.10.2021 ora l 0.00, prime~te de la Organizator ~i 

verificii lista participantilor la Loterie, ce cuprinde numerele facturilor emise pentru achizitia 

produsului Taffix Family (numerele de participare). Comisia verificii de asemenea 

consecutivitatea numerelor de participare ~i stabile~te minimul ~i maximul numerelor de 

participare." 

Restul clauzelor din regulamentul oficial raman neschimbate. 

Tehnoredactat §i autentificat de Societatea Profesionalii Notarialii Chiran & Dobrin 

astiizi, data autentificiirii, intr-un singur exemplar original §i cinci duplicate, din care 

exe~pla~ .?riginal §i un duplicat riiman in arhiva biroului notarial §i patru duplicate au fost 

rellllse paqi1. 

Organizator 
Soc. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. 
Prin Reprezentant, 
S.S. SA VIN PETRE-SORIN 

URME ~ A 

AZA INCHEIEREA DE AUTENTIFICARE PE PAGINA A III-A 



 

 

 

REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE: 

LOTERIA “PROTEJEAZĂ-ŢI FAMILIA” 

 

Art.1. Organizatorul și regulamentul oficial al loteriei publicitare 

Loteria publicitară, denumită în continuare “Loteria”, este organizată și desfășurată de 

Societatea RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social 

în Piteşti, str. Fraţii Goleşti, Bl.S8, Sc.A, Et.7, Ap.30, Jud. Argeş, înscrisă la Registrul 

Comerțului sub nr. J3/348/2000, CUI RO13243060, reprezentată de dl. SAVIN PETRE-

SORIN - Administrator, denumită în continuare "Organizatorul". 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării 

loteriei publicitare, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință 

participanților și publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţi vor 

fi înștiintați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament. 

 

Loteria se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare 

„Regulamentul Oficial”) care este obligatoriu pentru toți participanţi. 

 

Loteria se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale privind loteriile publicitare cuprinse 

în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată și/sau modificată, privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață. 

 

Art.2. Durata loteriei publicitare și aria de desfăşurare 

Loteria se va desfăşura în perioada 01.08.2021-30.08.2021 pe site-ul www.taffix.ro 

(“Website”) şi are valabilitate pe întreg teritoriul României. 

 

Art.3. Dreptul de participare 

Loteria se desfășoară exclusiv pe internet, prin Website. Are dreptul de participare orice 

cumpărator care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos: 

 

• este persoană fizică cu cetățenie română și/sau străină cu domiciliul legal sau un drept 

de şedere legal în România, pe toată perioada de desfăşurare a Loteriei şi a împlinit 

vârsta de 18 ani la data începerii Loteriei; 

 

• a plasat cel puţin o comandă şi a achiziţionat în perioada 01.08.2021 – 30.08.2021 

prin intermediul website-ului www.taffix.ro cel puţin un produs “Taffix Family” în 

valoare de minim 249 lei (TVA inclus) şi a completat datele din formularul de pe 

Website. Taffix Family este forma de prezentare a produsului Taffix care în acelaşi 

ambalaj conţine 4 flacoane cu 1g pulbere fiecare 

 

• a completat corect datele din formularul de pe Website cu privire la identitatea 



persoanei, adresa şi date de contact (telefon, email). 

 

• a efectuat plata produsului/produselor achiziţionate prin una dintre modalităţile de 

plată indicate pe Website. 

 

Dreptul de participare la loteria publicitară este anulat în situația în care o persoană furnizează 

date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

 

La loteria publicitară nu au dreptul să participe: 

(i) angajații Organizatorului; 

(ii) soțiile/soții persoanelor menționate la punctul (i), precum și rudele de gradul I ale acestora 

și ale persoanelor menționate la punctul (i); 

(iii) persoanele juridice; 

 

Art.4. Mecanismul loteriei publicitare 

(1) Vizitatorii Website-ului care au plasat o comandă şi au achizitionat cel putin un produs 

“Taffix Family” în perioada 01.08.2021- 30.08.2021 sunt înscrişi automat la Loterie. 

 

(2) Pentru fiecare comandă şi produs “Taffix Family” achiziţionat se emite o factură, numărul 

facturii fiind numărul de participare la Loterie.  

 

(3) Premiile vor fi acordate prin tragerea la sorți a numerelor de participare la Loterie prin 

intermediul platformei www.random.org în data de 10.09.2021 - ora 12.00 de către o comisie 

stabilită de Organizator (“Comisia”). Comisia va fi constituită din 3 membri din care cel puţin 

un membru va fi angajat al Organizatorului. 

 

(4)  Câștigătorii vor fi informați printr-un email, în termen de 24 de ore de la efectuarea 

extragerii, de către reprezentantul Organizatorului iar numele acestora şi câştigurile acordate 

vor fi afişate timp de o zi pe Website. 

 

Un participant nu poate câștiga mai mult de 1 (un) premiu chiar dacă acesta a plasat mai 

multe comenzi şi a achiziţionat cel puţin un produs “Taffix Family” la fiecare comandă. Dacă 

același participant va fi desemnat ca și câștigător pentru un al doilea premiu, acesta nu va fi 

validat și va fi extras un alt participant. 

 

(5) Organizatorul va livra premiile caştigătorilor în termen de 10 zile de la data extragerii 

premiilor. Costurile livrării premiilor va fi suportate de Organizator. 

 

(6) Sunt excluse de la participare comenzile şi achiziţiile produsului Taffix în forma de 

prezentare “Single” (un flacon cu 1 g pulbere şi ambalaj propriu). 

 

Art.5. Premiile - natura, număr şi valoare 

5.1. Organizatorul va oferi, conform mecanismului menționat la art. 6 din prezentul 

Regulament, următoarele premii: 

 



- Premiul I: 1 (un) telefon IPhone 12 Pro, 256Mb – în valoare de aprox 5.700 lei; 

- Premiul II: 1 (un) robot de aspirare Roborock 3 S6 MaxV - în valoare de aprox 

2.500 lei; 

- Premiul III: 1 (un) espressor automat De'Longhi ECAM 21 - în valoare de aprox 

1.500 lei; 

- Premii de participare: 100 de căni termos pentru cafea/ceai etc - în valoare de 

aprox 32 lei/buc. 

 În total în cadrul campaniei vor fi oferite următoarele premii: 1 (un) telefon IPhone 12 Pro, 1 

(un) robot de aspirare Roborock 3 S6, 1 (un) espressor automat De'Longhi ECAM 21 şi premiul 

de participare 100 (o sută) căni termos pentru cafea/ceai etc 

5.2. Valoarea totală a premiilor din cadrul Loteriei publicitare este de estimată la suma de 

12.900 lei cu TVA inclus. 

5.2. Premiile se vor acorda conform mecanismului menționat la art. 6. 

5.3. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor și nici nu se pot schimba premiile 

cu alte produse sau cu alte premii. 

5.4. Premiile sunt puse la dispoziție de către Organizator. 

 

Art.6. Desemnarea şi anunţarea caştigătorilor 

Premiile se vor acorda prin tragerea la sorţi a numerelor de participare la Loterie prin 

intermediul site-ului www.random.org în data de 10.09.2021- ora 12.00. Dacă în perioada 

prevăzută la art. 2 nu se înscrie niciun participant ori se înscriu mai puţini participanţi decât 

numărul premiilor, atunci premiile rămase neatribuite vor rămane la dispoziţia 

Organizatorului 

 

Software-ul “Random Integer Set Generator” al site-ului  www.random.org generează un set 

de 3 numere aleatorii diferite în intervalul de numere dintre cel mai mic număr de participare 

şi cel mai mare număr de participare. Cele trei numere aleatorii generate corespund 

numerelor de participare câştigătoare ale premiilor I, II și III.  

 

Pentru premiile de participare se efectuează o nouă extragere a unui set de 100 de numere 

aleatorii, în intervalul de numere dintre cel mai mic numar de participare şi cel mai mare 

număr de participare. Cele 100 de numere din setul de numere generat vor fi numerele de 

participare caştigătoare ale premiului de participare. În cazul în care în setul de 100 de 

numere generate se găseşte unul dintre numerele caştigătoare ale premiilor I, II sau III acest 

număr nu va fi considerat caştigător şi al premiului de participare, urmând a fi extras un nou 

număr. 

 

Comisia se întruneşte la data de 05.09.2021 ora 10.00, primeşte de la Organizator şi verifică 

lista participanţilor la Loterie ce cuprinde numerele facturilor emise pentru achiziţia 

produsului Taffix Family (numerele de participare). Comisia verifică de asemenea 

consecutivitatea numerelor de participare şi stabileşte minimul şi maximul numerelor de 

participare.  

 



Pentru extragerea numerelor de participare Comisia desemnează un membru al Comisiei care 

va proceda la parametrizarea software-ului “Random Integer Set Generator” (cate numere 

conţine setul de numere generat, intervalul de numere, respectiv cel mai mic număr şi cel mai 

mare număr) şi, după parametrizare, la ora 12.00, procedează la generarea setului de numere 

prin apăsarea butonului “Get Sets”.  Comisia va consemna în Procesul Verbal al Loteriei 

numerele generate în ordinea în care acestea sunt afişate după generare. Procesul de extragere 

a numerelor caştigatoare va fi înregistrat video şi va fi păstrat de Organizator. 

 

Primul număr din setul de numere generat va fi câştigătorul premiului I, al doilea număr din 

setul de numere generat va fi câştigătorul premiului II iar al treilea număr din setul de numere 

generat va fi câştigătorul premiului III.  

 

După încheierea celor două extrageri Comisia va consemna în Procesul Verbal al Loteriei 

verificările şi constatările făcute, numerele câştigătoare şi numele participanţilor declaraţi 

câştigători pentru fiecare premiu în parte. Procesul Verbal al Loteriei va fi întocmit în 5 

exemplare, 2 exemplare pentru Organizator şi cate un exemplar pentru fiecare membru al 

Comisiei, va fi semnat de către reprezentantul legal al Organizatorului şi de către membrii 

Comisiei şi va fi înregistrat la Organizator. 

 

Câştigatorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiilor şi nici nu pot solicita modificarea 

parametrilor premiilor. Organizatorul va avea dreptul să înlocuiească produsele oferite ca 

premii cu unele echivalente sau superioare din punct de vedere al performanţei în situaţia în 

care produsele oferite ca premii nu mai sunt disponibile pe piaţă. 

 

Câșigătorilor extraşi în cadrul Loteriei li se va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerii în 

termen de 24 de ore de la efectuarea extragerii. Livrarea premiilor se va face în termen de 10 

zile de la data aducerii la cunoştinţă participanţilor a rezultatelor extragerii. 

 

Câştigatorii vor fi contactaţi prin intermediul adresei de email folosită la completarea 

formularului formularului de pe Website.  

 

Premiile acordate în cadrul prezentei Loterii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui caştigător de a intra în posesia 

premiului. 

 

Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării caştigatorului/caştigătorilor şi 

înmanarii premiului/premiilor din motive care nu ţin de el. Înscrierile efectuate după perioada 

menţionată în Regulament nu se iau în considerare. 

 

Organizatorul nu işi asumă raspunderea pentru livrarea cu întarziere a produselor de către 

Poşta Romană sau firmele de curierat. 

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la 

înscrierea la loteria publicitară , cauzate de providerul de internet sau conexiunea la Internet a 

persoanei care doreşte să se înscrie la loteria publicitară. 

 



De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate 

ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe 

perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea la loteria publicitara în perioada de 

desfăşurare a Loteriei. 

 

Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi nu este responsabil pentru autenticitatea numelui 

de utilizator, sau în cazul în care acesta afectează drepturile terţilor, în special dreptul la un 

nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marcă comercială 

sau alte drepturi de proprietate intelectuală. 

 

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acţiune a sa în cadrul acestei loterii 

publicitare. 

 

Prin valorificarea oricăruia din avantajele şi beneficiile presupuse de calitatea de Participant la 

aceasta Loterie, orice persoană confirmă că este de acord cu termenii acestui Regulament. 

 

Art.7. Protecția datelor personale 

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal se bazează pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul general de protectie 

a datelor”), care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în 

Uniunea Europeană, precum şi pe legislaţia naţională aplicabilă. 

 

Organizatorul loteriei publicitare Ro Distribution 2000 acţionează în calitate de operator de date 

cu caracter personal (“Operator”) pentru datele care sunt completate pe www.taffix.ro 

(exemplu nume, prenume, telefon, e-mail etc.) 

 

Prin înscrierea la loteria publicitară, Participanţi sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator se face pe baza consimţămantului 

Participanţilor exprimat prin acceptarea Termenilor si Condiţiilor şi a Regulamentului de 

participare la Loterie. 

 

Scopul general al prelucrarii datelor cu caracter personal este acela de reclamă, marketing şi 

publicitate şi constă în organizarea loteriei publicitare. 

 

Lipsa consimţămantului pentru scopul organizării loteriei publicitare duce la invalidarea 

calităţii de participant la loteria publicitară. 

 

Pentru participanţi declaraţi caştigători se va prelucra si codul numeric personal al acestora, 

în scopul virarii impozitului aferent premiului caştigat, conform legii in vigoare. Nefurnizarea 

codului numeric personal la momentul predării premiului duce la imposibilitatea intrării în 

posesia premiului caştigat şi la pierderea calităţii de caştigator. Prin inscrierea la loteria 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection_en


publicitară, participanţi caştigători sunt de acord să le fie facute publice de catre Organizator 

numele şi premiile caştigate. 

 

Organizatorul nu colaborează cu alte societati în procesul de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. 

 

Atat pe durata Loteriei cat şi ulterior, Organizatorul se obligă să respecte prevederile 

Regulamentului general de protecţie a datelor. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze 

confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Loterie şi sa le utilizeze 

conform prezentului Regulament Oficial şi legislatiei în vigoare. Organizatorul nu va 

dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participaţti către terti cu excepţia datelor 

privind numele şi premiile caştigate, pentru care Participantul şi-a exprimat deja acordul prin 

înscrierea la prezenta loterie publicitară. 

 

Furnizarea datelor solicitate în website-ul www.taffix.ro este obligatorie pentru participarea 

la loteria publicitară.  Datele Participantilor la loteria publicitară nu fac obiectul unui transfer 

către ţări terte aflate în afara Uniunii Europene. 

 

Datele Participanţilor vor fi stocate de către Organizator dupa cum urmează: 

 

- Pentru organizarea loteriei publicitare, pe toata durata desfăşurrii acesteia. 

- Datele prelucrate ale participantilor declarati castigatori vor fi stocate pe o perioada de 

10 ani de la data dobandirii lor, conform prevederilor legale. 

 

Participanţii au, conform Regulamentului general de protecţie a datelor, următoarele drepturi: 

▪ Drept de acces - însemnând dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele 

sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, pot solicita accesul la acestea, precum şi 

anumite informaţii despre acestea. La solicitarea oricărui  participant, va primi şi o 

copie a Datelor; 

▪ Drept la rectificare - însemnând dreptul de a obţine rectificarea Datelor inexacte, 

precum şi completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către 

participant de informaţii suplimentare; 

▪ Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situaţiile 

reglementate expres de lege (de exemplu: în cazul în care un participant își retrage 

consimţământul sau în cazul în care se constată ca Datele au fost prelucrate ilegal), 

participantul are dreptul de a obţine din partea Societăţii ştergerea Datelor care vă 

privesc;  

▪ Dreptul de a retrage consimţământul - însemnând dreptul de a retrage, în orice 

moment, consimţămantul pentru prelucrarea Datelor; 

▪ Dreptul la portabilitatea datelor - însemnând dreptul de a primi Datele pe care le-a 

furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat şi dreptul de a solicita ca 

Datele să fie transmise altui operator ales de participant; 

▪ Dreptul la restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea 

Societății restricționarea prelucrării Datelor în anumite situaţii reglementate expres de 

lege (în special în cazul în care participantul contestă exactitatea Datelor sau în cazul 

în care prelucrarea este ilegală, dar acesta se opune ştergerii Datelor). În aceste 



situaţii, cu excepţia stocării, Datele nu vor mai fi prelucrate. 

▪ Dreptul de a depune plângere - însemnând dreptul dparticipanților de a depune 

plângere faţa de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

Participanţii îşi pot exercita drepturile mai sus menţionate prin intermediul următoarelor 

modalităţi: (i) La adresa de e-mail:office@taffix.ro sau (ii) La adresa poştală de la sediul 

Organizatorului, respectiv: Piteşti, Bdul Fraţii Goleşti, Bl.58, Sc. A, Ap.30, Jud. Argeş. 

 

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal va putea fi contactat pentru orice 

lămuriri, informaţii, precum şi pentru orice solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor 

menţionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus. 

 

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie 

comunicate la o anumita adresă de mail, sau printr-un serviciu de corespondenţă prin care să 

se asigure că predarea i se va face numai personal. 

 

Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor 

are drept consecinţă invalidarea calităţii de participant eligibil la loteria publicitară, conform 

celor menţionate în prezentul Regulament Oficial. 

 

Art.8. Informarea publicului 

Regulamentul Oficial al Concursului ("Regulamentul") este întocmit în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant, prin 

solicitare pe adresa Organizatorului sau pe website-ul www.taffix.ro. Participarea la această 

loterie publicitară implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

 

Art.9. Modificarea Regulamentului şi/sau întreruperea loteriei publicitare 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament fară drept de 

compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştintă publicului prin intermediul site-ului: 

www.taffix.ro. 

 

Regulamentul va fi autentificat la un notar public. Orice modificare a Regulamentului va face 

obiectul unui act adiţional la acesta, care va fi autentificat de către un notar public. 

Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci doar de la data la care au fost aduse la 

cunoştinţa publicului, prin intermediul site-ului: www. taffix.ro. 

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștinţă de către Participanţi a 

modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice prin intermediul Website-ului www. 

taffix.ro. 

 

Loteria publicitară va putea fi întreruptă doar în caz de forţa majoră sau printr-o decizie a 

Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul Website-ului. 

 

http://www/
http://www/
http://www/


Art.10.Forţa Majoră 

10.1. Pentru scopul acestei acțiuni publicitare conform prezentului Regulament, forţa majoră 

înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, 

inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a derula acțiunea publicitară din motive 

independente de voinţa sa şi a căror apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi 

îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea 

Regulamentului și continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 

privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată 

sau întârziată, conform art.1351 C. Civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să 

comunice această situație participanţilor la loteria publicitară, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la apariţia cazului de forţă majoră. 

 

Art.11.Litigii 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţi la loteria publicitară, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, 

părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente. 

 

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a 

acestei loterii publicitare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau  

costurile  acestei  loterii publicitare. 

 

Art.12.Taxe si impozite 

Pentru premiile acordate Oganizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul 

datorat de catre Participanţii câștigători, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. Furnizarea codului numeric personal va fi obligatorie pentru 

participanţii declaraţi câștigători pentru virarea impozitului mai sus menţionat, conform 

legislației în vigoare. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu 

premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători. 

 

       Tehnoredactat de parte şi autentificat de Societatea Profesională Notarială Chiran & 

Dobrin astăzi, data autentificării, într-un singur exemplar original şi patru duplicate, din care 

exemplarul în original şi un duplicat rămân în arhiva biroului notarial şi trei duplicate au fost 

remise părţii. 

 

     Organizator,  

     RO DISTRIBUTION SRL, 

     Prin administrator 

     SAVIN PETRE-SORIN 
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