
c; DUPLICAT
prezentului inscris

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
"Poveqti cu vinuri romineqti 2023

Perioada concursului : 08.03.2023 - 25.05.2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul ooPoveEti cu vinuri romine;ti" (,,Concursulo') este organizat de societatea BASF
SRL, cu sediul in Bucuregti, Floreasca Park, $oseaua Pipera, nr. 43, corp A, et.l, sector 2,
denumitd in continuare "Organizator". Concursul se deruleazd prin intermediul agen{iei Lion
Communication Services S.A.
Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament (,,Regulamentul")
este finald qi obligatorie pentru participanti.
Organizatorul iqi rezervd dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea
unui act adilional la prezentul Regulament, urmdnd ca astfel de modificdri sd intre in vigoare
numai dupd anuntul prealabil de prezentare a acestor modificdri.

SECTIUNF,A 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul "Poveqti cu vinuri romdneqti 2023 se desfiqoard in perioada 08.03.2023
25.05.2023" ;i este destinat tuturor producdtorilor mici ;i mijlocii de vinuri din Rom6nia,
persoane frzice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale ;i
intreprinderi familiale, cu obiect de activitate in domeniul agricol, care delin o suprafafd agricold
pe care cultivd vifd de vie de maximum 100 de hectare qi tuturor producdtorilor de vinuri
spumante, persoane ftzice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale
qi intreprinderi familiale, cu obiect de activitate in domeniul agricol.
Nu au dreptul de a participa la acest Concurs (i) asociatii/actionarii, administratorii si angajatii
Organizatorului, ai BASF SRL, ai companiilor colaboratoare la acest Concurs sau persoanele
frzice membri ai juriului - indiferent de etapa Concursului (regionala sau nationala), precum si
membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie) sub sanctiunea invalidarii.
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu,
Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta
respectivele perso ane pentru recuperarea prej udiciilo r cauzate.
Participarea la Concurs (i) implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a

prezentului Regulament si (ii) trebuie sa fie guvemata de buna credinta si corectitudine.
Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de
prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
Producdtorii mici qi mijlocii de vinuri Ei producdtorii de vinuri spumante din Romdnia pot
participa la Concursul ,,Poveqti cu vinuri romAne;ti 2023" ;i au gansa de a c6qtiga, prin jurizare,
unul dintre cele 4 premii in valoare de 24.561 lei (fara TVA) fiecare. Producdtorii de vinuri pot
inscrie in etapele regionale ale Concursului unul, doud sau trei tipuri de vin (alb, rose, roqu), iar
producdtorii de spumante pot inscrie doar in etapa finall a Concursului maximum 3 tipuri de

vinuri spumante. Se va acorda cAte un premiu pentru fiecare tip de vin alb, rose qi roqu qi un
premiu pentru vinul spumant. Jurizarea se va face de cdtre Organizator cu ajutorul Asocialiei
Degustdtorilor Autori za\i din Rom6nia.
Pentru a particina la prezentul Concurs" participantii trebuie si indeplineasci simultan
urmitoarele conditii:
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I. Producitorii de vinuri
a) sd fie o persoana frzic6, persoand fizicl. autorizatL, persoana juridicd, intreprinderi
sau intreprinderi famil iale, r ezidentd in Rom6nia;
b) sd fie producdtor de vinuri si struguri pe teritoriul Romdniei atestat prin unul dintre
documente:
- Atestatul de producdtor de struguri - eliberat de Primdria localitdlii unde i;i are domicili
- Declaralia de mic producdtor - inregistratd la DirecfiaYamald;
- Autorizafie antrepozit fiscal - pentru producdtorii ce de{in complexe de vinificafie;
c) sd cultive o suprafafdtotald, cu vild de vie de maximum 100 de ha.

(l

d) sd completeze fiqa de participare primitd din partea reprezentantului Organizatorului cu .:
menliunea cd fiecare participant poate inscrie unul, doud sau trei tipuri de vin; c6mpurile existente
pe fiEa de participare sunt: denumire, localitate, suprafald totald cultivatd cu vild de vie, adresd,

telefon, e-mail, categorie vin (alb, rose, roqu), soi, suprafald cultivati cu soiul respectiv; anul
plantaliei din care provine vinul, produclia de struguri/ha pentru soiul din care s-a oblinut vinul
din concurs, anul de produclie al vinului, confinut in zahdr (g/l), tdrie alcoolicd, aciditate, scurtd

descriere a tehnologiei de obfinere;
e) sd trimitd minim 3 sticle de vin (per fiecare tip de vin inscris), in sticle de 0.75 litri fiecare, in
localia de eveniment din regiunea de care aparline, respect6nd data limitd de inscriere (se vor
organiza 4 evenimente impdrlite pe 4 regiuni; in tabelul de mai jos sunt prezerrtate datele celor 4

evenimente qi data limitd pentru inscriere in Concurs). Sticlele de vin participante trebuie sd vind
inso{ite de fiqa de participare completatdlizibil. in momentul in care participantul aduce vinul la
localia de eveniment, acesta va semna un formular de predare-primire pentru cantitatea de vin
inscrisd in Concurs.
g) Vinurile participante la concurs trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
- Anul de productie pentru vinul alb nu trebuie sa fie mai vechi de2020
- Anul de productie pentru vinul roze nu trebuie sa fie mai vechi de 2020;
- Anul de productie pentru vinul rosu nu trebuie sa fie mai vechi de 2018.
h) Pentru a fi eligibili pentru calificarea in etapa finald a Concursului, toli producdtorii de vin
trebuie sd trimitd in etapele regionale vinuri care vor fi imbuteliate in sticld qi care pot fi destinate
vdnzdrii.
De asemenea, producdtorii de vin iqi asumd cd pot livra la etapa finald,incazul in care vinul pe

care il inscriu in Concurs va fi calificat, carfiitatea minimd de 12 sticle din vin, destinat degustdrii.

II. Producitorii de vinuri spumante:
a) sd fie o persoana frzicd, persoand fizicd autorizatd, persoana juridicd, intreprinderi individuale
sau intreprinderi familiale, rezidentd in Rom6nia;b) sd fie producdtor de struguri pe teritoriul
Romdniei atestat prin unul dintre urmdtoarele documente:
- Atestatul de producdtor de struguri - eliberat de Primdria localitdlii unde iqi are domiciliul;
- Autorizafie antrepozit fiscal - pentru producdtorii ce defin complexe de vinificalie
c) sd completeze fiqa de participare primitd din partea reprezentantului Organizatorului cu
menliunea cd fiecare participant poate inscrie maximum 3 tipuri de vin spumant; cdmpurile
existente pe fiqa de participare sunt: denumire, localitate, suprafald totald cultivatd cu vi16 de vie,
adres6, telefon, e-mail, categorie vin spumant (sec, brut, etc), soi, suprafald cultivatd cu soiul
respectiv; anul plantaliei din care provine vinul spumant, producfia de struguri/ha pentru soiul din
care s-a oblinut vinul spumant din concurs, anul de producfie al vinului spumant, confinut in zahdr
(g/l), tdrie alcoolicd, aciditate, scurtd descriere a tehnologiei de obfinere;
e) sd trimitd maximum 3 tipuri de vin spumant in sticle de 0.75 litri fiecare, in locafia unde va
avea loc etapa finali a Concursului, respectdnd data limitd de inscriere (in tabelul de mai jos

sunt prezentate data finalei qi data limitd pentru inscriere in Concurs). Sticlele de vin spumant
participante trebuie sd vind insolite de fiqa de participare completatd lizibil. In momentul in care

)
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participantul aduce vinul spumant in locajia de eveniment, acesta va fi rugat sd semneze un
.firrmular de predare-primire pentru carrtitatea de vin inscrisd in Concurs.

0 a fi inscriqi in secfiunea dedicatd spumantelor din cadrul etapei finale a Concursului, toli
de vin spumant trebuie sd trimitd in concurs spumante imbuteliate in sticld qi care pot

vanzaffl.
asemenea, producdtorii de vinuri spumante iqi asumd cd pot livra la etapa finald, cantitatea

.minimd de 12 sticle din spumantul inscris, destinatd degustdrii.

Regiune dePerioada
tnscnen

Data
eveniment

Loca!ie Adresi
colectare probe

Adresi
eveniment

MOLDOVA 23.02.2023 -
27.02.2023
(Luni - Vineri,
intre 09:00 -
16:00)

08.03.2023 Hotel
Kristal,
Focgani

Bd. Bucuregti
nr.16, Focgani,
jude!ul Vrancea

Bd. Bucuregti
nr.16, Focgani,
jude!ul
Vrancea

23.02.2023-
03.03.2023
(Luni - Vineri,
intre 09:00 -
16:00)

1_5.03.2023 Crama

Apogeum
Str. Principald nr
445, loc Gura

Vadului, judelul
Prahova

Str. Principald
nr 445, loc
Gura Vadului,
judeful
Prahova

OLTENIA si

DOBROGEA

27.02.2023 -
L7.03.2023
(Luni - Vineri,
intre 09:00 -
16:00)

29.O3.2023 Zenith
Conference
& Spa

Hotel

Complex Jupiter
Junina, Mamaia,
Judeful
Constan!a,
900001

Complex
Jupiter Junina,
Mamaia,
Constan!a,
900001

BANAT si

TRANSILVANIA

23.02.2023 -
09.03.2023
(Luni - Vineri,
intre 09:00 -
16:00)

22.03.2023 Hotel
Ramada by
Windham
Oradea

Calea Aradului
nr 9,41O223,
Oradea, judelul
Bihor

Calea Aradului
nr 9,4LO223,
Oradea, judelul
Bihor

FINALA 02.05.2023 -
19.o5.2023
(Luni - Vineri,
intre 09:00 -
16:00)

24.05.2023 Hotel
Radisson

Blu Cluj

Napoca

Aleea
Stadionului, nr
t,4oo372, Cluj
Napoca, judeful
Clui

Aleea
Stadionului, nr
t, 400372, Cluj
Napoca,

iudetulClui

Persoani contact
livrare probe

Eduard Tarulescu
0765,21t.474

Oana Jenu
0744 638779

Simona Fretile
0732 L21,603

Alina Bodea

0733 770 2L5

Raul Elekes -
0752 312 388

Se acceptd Ei inscrierile efectuate incep6nd cu data de 7 februarie pentru etapele regionale
Moldova, Muntenia qi Banat qi Transilvania.
Concursul este compus din doud faze: regionald qi nafionald.
Faza regionald este alcdtuitd din 4 etape organizate in 4 regiuni viticole (cele descrise in tabelul de
mai sus). In cadrul fiecdrei etape regionale se vor desemna 3 cA;tigdtori pentru fiecare tip de vin
(alb, roqu sau rose) de cdtre juriul format dintr-o comisie de 6 persoane (5 jurali si 1 preqedinte de
juriu). Juriul va degusta toate probele participante secretizate gi va oferi pentru fiecare probd un
punctaj, in funclie de care se va realiza clasamentul. Criteriile de evaluare sunt impdrfite pe
urmdtoarele categorii: examinare vizuald, (limpiditate, aspect), examinare olfactivd (tipicitate,
intensitate, calitate), examinare gustativd (tipicitate, intensitate, persistenta, calitate) si armonie /
evaluare globala. Primii trei clasafi in fiecare categorie se calificd lafazanafionald.
Concurentii pot depune contestatii in termen de 2 ore de la anuntarea rezultatelor. Contestatia se

va adresa presedintelui juriului. Un nou juriu, constituit ad-hoc dintre membrii comisiilor
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regionale, va evalua probele inscrise in concurs si va reveni cu un raspuns in termen de maxim 48

de ore de la depunerea contestatiilor.
Pentru faza na[iona16, cele 36 de vinuri finaliste vor fi jurizate pentru a desemna cel mai bun vin al'

fiecdrei categorii in parte (alb, roqu ;i roze). La frnal,locul 1 al fiecdrei categorii de vinuri va
obline marele premiu constdnd intr-un kit personahzat de dezvoltare a afacerii, in valoare totala de

24.561lei (fara TVA), descris mai jos. Locajia qi data finalei sunt menlionate in tabelul de mai
sus.

in plus, in cadrul fazei na{ionale se vor juriza qi vinurile spumante care se pot inscrie in
aceasti competi{ie doar in aceastl etapi a Concursului (nu se vor trimite spumante la
etapele regionale).
Juriul va fi format dintr-o comisie de 6 persoane (5 jurali si 1 preqedinte de juriu). Juriul va
degusta toate probele participante secretizate qi va oferi pentru f,tecare probd un punctaj, in funclie
de care se va realiza clasamentul. Criteriile de evaluare sunt impdrlite pe urmdtoarele categorii:
examinare vizuald (limpiditate, aspect), examinare olfactivd (tipicitate, intensitate, calitate),
examinare gustativd (tipicitate, intensitate, pesistenta, calitate) si armonie I evahtarc globala.

Vinul spumant care va obline locul 1 va primi marele premiu const6nd intr-un kit personalizat de

dezvoltare a afacerii, in valoare totala de 24.561 lei (fara TVA), descris mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile acordate in cadrul concursului sunt in tabelul urmdtor:

in cadrul acestui concurs, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor cAgtigate sau

schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu
informativ.
Descrierea premiului oferit:
Kitul de dezvoltare a afacerii: in funclie de nevoile lor, cd;tigdtorii pot opta pentru una dintre
variantele de servicii de mai jos:
*un utilaj pentru aplicare tratament vi15 de vie sau, conform specificaliilor alese de cfutigdtori,
alternativ
*urmatoarele use BASF

- Total:24.561 Lei + TVA
Cota TVA aplicabila premiilor este:
- In valoare de l9%o pentru kit-ul personalizat de dezvoltare a afacerii - utilaj pentru aplicare
tratament vild de vie
- In valoare de 9Yo pentru produsele BASF

I
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Numir
premii

Valoarea totali
(lei, fara TVA)

Tip premiu

Premiu fazd nalionald: Kit personalizat de

dezvoltare a afacerii 4 24.s67
98.244Total 4

Pret /L/ke Volum Suma lei
fara TVA

Produs

Sercadis@ 88s 3 2.655

580 4 2.320Vivando@

Cantus@ 69s 10 6.950

123 60 7.380Delan@ Pro

Revyona@ 95 36 5.256

Totalfara TVA, RON 24.561
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a
ul va fi asigurat de cdtre Organizator

utilajului pentru aplicarea tratamentului la vila de vie nu poate depasi suma de 24.561\ei
A

validarea premiului, fiecare cdqtigdtor va fi rugat sd trimitS in maximum 5 zile lucrdtoare
,tlI e-mail la adresa iuri.saharov@Dub-events.ro copii ale urmdtoarelor documente

a) Certificatul de inmatriculare a societ5lii la registrul comerfului, dovada reprezentdrii legale
(ultimul act constitutiv, in cazul administratorului sau imputernicire legal6), in cazul in care
cAqtigdtorul este o persoand juridic6;
b) Carteade identitate a cdqtigdtorului, dacd acesta este o persoand fizicd;
c) Documentele din carc rezultd inregistrarea la registrul comerlului pentru persoanele fizice
autorizate;
d) Documentul care atestd faptul cd este producdtor de vinuri, vinuri spumante sau struguri pe
teritoriul RomAniei: Atestatul de producdtor de struguri sau Declara[ia de mic producdtor sau
Autoriza[ie arrtr ep ozit fi s cal ;

e) Indiferent de forma de organizare,incazulparticipanfilor la secliunea de vinuri - extras din
Registrul plantafiilor viticole pentru a dovedi faptul cd suprafaf atotald cu vild de vie cultivatd este
de maximum 100 de ha.
Totodata, in sarcina participantului desemnat castigator incumba obligatia de alegere, in termen de
30 de zile de la data desemnarii drept castigator, a premiului qi specificatiile concrete ale acestuia
(ex.: tip de utilaj, producator, caracteristici tehnice, s.a.). Incazul in care castigatorul nu comunica
tipul de premiu pentru care a optat si caracteristicile acestuia in intervalul de timp sus-mentionat,
acesta isi va pierde dreptul la premiu, fiind invalidat. in acest caz, se va desemna drept castigator
urmatorul participant clasat, in ordinea scorului obtinut.
Cdqtigdtorul validat va primi premiul:
- In termenul comunicat de cdtre furnizor pentru modelul ales, dacd acesta a optat pentru un
utilaj pentru aplicare tratament vi16 de vie, respectiv
- In termen de 30 zile,in cazul in care cdqtigdtorul a optat pentru produsele BASF.

SECTIIINEA 5 ^ T SI IMPOZITE
ln cazul castigatorilor persoane frzice, Organizatorul va efectua calculul, relinerea qi plata cdtre
bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premiu datorat de c6qtigdtor in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligalii de natura fiscald sau de orice alta
naturS, in legdtura cu acestea, fiind in sarcina exclusivd a cdqtigdtorului. In acest sens, valoarea
unitara a premiilor mentionata la Sectiunea !rcprezinta valoarea neta dupa retinereala sursa a
obligatiilor fiscale prevazute de legea aplicabila.
In cazul castigatorilor persoane juridice, persoane frzice autorizate, intreprinderi individuale si
intreprinderi familiale, se considera ca acestia participa la concursul "Povesti cu vinuri romanesti"
in calitate de profesionisti in sensul Codului Civil, veniturile obtinute din acest concurs
reprezentand venituri aferente activitatii economice desfasurate de acestia, iar sarcina declararii si
platii impozitului pe venit si oricaror altor impozite si contributii revine castigatorilor in
conformitate cu reglementarile fiscale aplicabile. In acest sens, valoarea unitara a premiilor
mentionata la Sectiunea 4 reprezinta valoarea bruta, iar prin acceptarea regulamentului
castigatorul confirma faptul ca isi va indeplini obligatiile fiscale in xconformitate cu
reglementarile aplicabile.
Organizatorul nu va avea nici o rdspundere fa15 de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de
cdtre participant in leg5turd cu acest concurs, determinate din orice alte cauze.
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in cazul in care Orgi-t"*l 

""rrt"tA "6 
un participant nu a indeplinit gi/sau nu a respectatl- t

condi{iile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul igi rezervd dreptul de a suspenda 
\oricdnd drepturile qi beneficiile ce revin acestuia, fbrd ca Organizatorul sd datoreze vreo

despdgubire sau platd respectivului participant rg
Organizatorul iqi rezervd dreptul de a verifica permanent criteriile de eligibilitate pentru *!
participarea la concurs.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata, privind drepturile
Participantilor la Concurs sau in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute la Anexa
I a acestui Regulament.
7 .2. Totodata, solicitarileheclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in
legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

SECTIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii apdrute intre Organizator qi participan{ii la prezerftul concurs se vor rezolva pe

cale amiabild sau in cazul in care aceasta nu va fi posibild, litigiile vor fi solufionate de instanfele
judecdtoregti romAne competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamaJii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmdtoarea adresd:

BASF SRL, cu sediul in Bucure;ti, Floreasca Park, $oseaua Pipera, nr.43, corp A, et.1, sector 2,

sau pe site-ul www.agro.basf.ro.

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie for[6 major6,
inclusiv in cazul imposibilitdlii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l
continua. De asemenea, Organizatotul poate decide intreruperea Concursului, caz in care vor fi
respectate toate obligafiile asumate de Organizator pdn6la momentul intreruperii Concursului.
Notd*: Forfd Major6, convenitdca fiind evenimentul imprevizibil qi de neinldturat, petrecut dupd
intrarea in vigoare a prezentului Regulament qi care impiedicd partea sau p6{ile sd-qi

indeplineascd obligatiile contractuale, exonereazd de rdspundere partea care o invocS, pe durata de

existenfd acazului de Forfd Majord, confirmat de Camera de Comer! qi Industrie a Romdniei.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul de participare/desfdqurare al concursului este disponibil in mod gratuit oricdrui
solicitant pe site-ul www.agro.basf.ro sau poate fi solicitat prin cerere scrisd la adresa:

iuri.saharov@pib-events.ro in atenlia Departamentului Marketing Direct, pe toatd perioada
Concursului.
Participarea la acest Concurs implicd obligativitatea respectdrii tuturor prevederilor prezentului
Regulament. Organizatorul igi rczewd dreptul de a modifrca prezentul Regulament, urmdnd ca

astfel de modificdri sd intre in vigoare numai dupd anunfarea prealabild a lor intr-un act adi{ional.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data

autentificarii, intr-un exemplar original care ramAne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate

Pdrfilor' 
. 
PA'N .ANA-MARTA

in calitate de mandatar al
MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S
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Anexa 1

la REG U LAM ENTU L OFICIAL AL CONCU RSU LU 1,, Povesti cu vinu ri romanesti"' 2023
Pe rioada Co ncu rsu I u i : 08.03.2023 - 25.O5.2023

N
a

.:t

- lnformare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

rea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de

,ts SR[, cu sediul in Rom6nia, Floreasca Business Park, $oseaua Pipera, nr.43, corp A, et.1, sector 2,,

Bucure5ti, inmatriculatd la Registrul Comertului cu nr. J40/26608/1993, CUI RO4952292, denumita in
continuare ,,Operotorul"), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,
prin intermediul:
Lion Communication Services S.A cu sediul social, in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae lorga, Nr.L3, corp A,

etaj 3, camera 4, intregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/853L/2009, avand cod unic de

inregistrare 25848554, cod fiscal RO, in calitate de lmputernicit
MP PROFESSIONALTOURISM S.R.L, cu sediul in Str. Nicolae lorga nr. L3, Corp B, Parter, Ap. 2, Cam. 1,

Sector L, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J4O/12594/2003, Cod unic de inregistrare
RO15751375, in calitate de Subimputernicit al Lion Communication Services SA

MOIDOVA. FOCSANI

Nume societate: Kristal Hotel SRL

Adresa: JUD. VRANCEA, MUN. FOCSANI, BLD. BUCURE$TI, NR.16,

CUI: RO 40763036
RCz l39l444l2lt9

DOBROGEA. CONSTANTA

Nume societate: Mamaia Resort Hotels SRL

Adresa: Hotel Zenith - conference & spa hotel, complex Jupiter Junona, Mamaia, Constanta, 900001-

CUI: RO 6912370
RC: J13l29ssl2OO8

BANAT - TRANSILVANIA - ORADEA

Nume societate:Aba Turism SRL

Adresa: Str Fabricilor nr 8,4IOI25, Oradea, Bihor (Hotel Ramada By Windham Oradea - Calea Aradului nr
9,410223, Bihor)
CUI: RO 22209548
RC: J05/200t120O7

CIUJ NAPOCA

Nume societate: Winners First SRL

Adresa: Aleea Stadionului nr L,4OO375, Cluj Napoca (Radisson Blu Hotel)
CUI: RO 35075642
RC: J12l300312o1.s

RAYO PROM S.R.L

J4Ol28l3l20O3
CIF: RO15242959

Adresa: Str. Oituz 60a, Bucuresti, Jud. Municipiul Bucuresti
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Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele

vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
BASF ROMANIA S.R.L., adresa: FLOREASCA PARK, CORP A, ET 1, SOS. PIPERA 43, email: agro-
basf@basf.com

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

ln cadrul Concursului, Operatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:

Nume, prenume, adresa de domiciliu / resedinta, numar de telefon, e-mail, functie, denumire companiei
pe care o reprezinta (dupa caz), CNP (in cazul cdstigdtorilor persoane fizice).

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator si prin
intermediul lmputernicitului ;si subimputernicitilor, in vederea:

o organizarii si desfasurarii Concursului

a

a

a

inscrierea in Concurs

desemnarii si validarii castigatorilor

atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului, dupd caz

4. Temeiuljuridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

o Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimldmdntului
participanlilor la Concurs de a se inscrie gi participa la Concurs, cu respectarea giacceptarea
prevederilor Regulamentului 9i de a li se oferi, dacd va fi cazul, produsele acordate ca premii in
cadrul Concursului.

in cazul datelor castigatorilor care sunt prelucrate in vederea efectuarii formalitatilor necesare
pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului, aceste date, inclusiv CNP-ul, se

vor prelucra in scopul indeplinirii obligaliilor legale ale Operatorului.

Publicarea listei castigatorilor premiilor mari pe Site-ul Concursului este efectuata in temeiul
obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea
de promotii si concursuri/loterii publicitare.

Datele rezultate din efectuarea unor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt
prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului pentru a organiza sidesfasura
Concursul.

o Pastrarea datelor ulterior incheierii Concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in

temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si

acordarea premiilor, precum si in temeiulobligatiilor legale aferente legislatieifinanciar-contabile
ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

Refuzul participantilor la Concurs de a furniza datele cu caracter personalsi/sau de a pemite preclurarea
acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Concursului, participarii la Concurs si oferirii
produselor care fac obiectul prezentului Concurs.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

a

a

a
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Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Organizator vor fi dezvaluite
imputernicitilor si subimputernicitilor Organizatorului, precum si autoritatilor, in masura in care este
necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Organizator.

asemenea, datele cu caracter personal vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este
r, urmatoarelor categorii de terti

cietaticare furnizeaza produse siserviciiOrganizatoruluisau Furnizorilor, cum arfifurnizoride
lT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii,

realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori
de serviciiexternalizare, cum arfistocare in afara spatiuluide productie propriu sifurnizoride serviciide
stocare in sistem cloud, furnizori de serviciide curierat;

- alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in
cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul
paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste
date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt
supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prevederile prezentei anexe si legislatia
aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atuncicand divulgarea nu este decizia
voluntara a Operatorului).
Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale
prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in
prealabil consimtama ntul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personalale Participantilordeclarati necastigatorivorfistocate de catre Organizator,
lmputerniciti sau Subimputerniciti timp de 120 de zile de la incheierea Concursului. Dupa trecerea acestui
termen, datele vor fi sterse sau distruse, dupa caz, acestea nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la

momentul stergerii/distrugerii acestora, exceptand tinerea evidentei participarii la Concurs.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale
aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar
in care a avut loc acordarea premiului.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand lmputernicitilor si Subimputernicitilor obligatii
similare.
Listele cu castigatori publicate pe Site-ul Concursului, la adresa https://www.agro.basf.rolrolconcurs-
vinuri si vor fi mentinute publice pentru o perioada de 60 zile.

7. Drepturile persoanelor vizate

ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe
Durata Concursului, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului: in cazul prelucrarilor de date efectuate in baza

consimtamantului, persoanele vizate pot retrage consimtamantul in orice moment fara ca acest lucru sa

afecteze prelucrarea a nterioara;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii
legate de datele personale pe care Operatorul si lmputernicitii le detin despre acestea, inclusiv informatii
legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date,
daca este cazul.

$
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La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu

Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a

percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine

rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau lmputernicitii le prelucreaza in legatura cu

Concursul. Operatorulsi lmputernicitiidepun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale

corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea

datelor personale prelucrate de Operator sau lmputerniciti in legatura cu Concursul. Operatorul si

lmputernicitii trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:

. Datele personale nu maisunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate;

. Persoana vizata se opune prelucrariidin motive legate de situatia sa particulara;

o Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine

Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

L pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

2. pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;

3. in scopuride arhivare in interes public, stiintific sau pentru studiiistorice sau in scopuri

statistice; sau

4. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor
personale, in cazul in care:

o contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica

corectitudinea,

. prelucrarea este ilegala sisolicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,

o nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta, sau

o p€l'so?ha vizata s-a opus prelucrarii, pentru perioada necesara pentru a verifica daca drepturile
legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

(vi) dreptul la opozitie: persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment la prelucrarea datelor
personale din motive legate de situatia acestora particulara, in cazul in care prelucrarea este necesard

pentru indeplinirea unei sarcini care servegte unui interes public sau prelucrarea este necesard in scopul

intereselor legitime urmdrite de operator sau de o parte terfd, cu exceplia cazului in care prevaleazd

interesele sau drepturile pi libertdlile fundamentale ale persoanei vizate, care necesitd protejarea datelor
cu caracter personal. ln acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i)

Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra

intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea,

exercitarea sau apararea unuidrept in instanta. Persoanelevizate care obiecteaza la prelucrare sunt
rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
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(vii) dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in

meiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct
tehnic, direct catre un alt operator;

-k )dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala
upraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

me: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
resa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 01-0336, Bucuresti, Romania

Telefon : +40.3 18.059 .2L1. +4O.378.O59.2L2
Fax: +40.31"8.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate
fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii,
cu o perioada suplimentara de 2 luni.
Restrictionarea accesului: in anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi
restrictionat din cauza unor cerinte legale. ln cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi
comunicate motivele refuzului.
lmposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanelevizate nu potfiidentificate in baza elementelor
de identificare furnizate in cerere. ln astfelde cazuri, daca persoana nu poate fiidentificata drept
persoana vizata, Operatorulnu poate da curs solicitariirespectivei persoane, cu exceptia cazului in care
ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.
Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie printr- o cerere
scrisa, datata, semnata siadresata Operatoruluila adresa Floreasca Park, Sos Pipera 43,etI, Corp A,
Sector 2, Bucuresti, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail agro-basf@basf.com

8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul este determinat sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari
abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere si isi ia toate masurile
rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri
adecvate de natura organizationala si tehnica.
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs.
Operatorul se obliga sa impuna oricaror imputerniciti obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de
securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
generate in special, in mod accidentalsau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
neautorizata sau accesulneautorizat la datele cu caracter personaltransmise, stocate sau prelucrate.

9. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulamentul Oficial oricand pe durata
desfasurarii Concursului, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si
libertatile persoanelorvizate. Orice astfelde modificare va fipublicata cu24de ore in prealabil pe site-ul
Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost
incunostiintate cu privire la Regulamentul Concursului.
10. Alte prevederi
Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile
Regulamentului Europeannr.6Tg/201"6 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
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