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Vodafone România S.A. 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„ Tombola Vodafone Istori@” 

 

 

1. ORGANIZATORUL 

 

1.  Societatea “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în 

continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în Strada Barbu Vacarescu nr 201, 

sector 2, cod postal 020276 , Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la Banca 

ING BANK, capital social subscris şi vărsat de 70.341.714,17 lei, având prelucrarea de date cu 

caracter personal notificată şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter 

Personal cu numărul 17 si 2191, reprezentată de Dna. Laura Barbu  - în calitate de Director, Brand and 

Marketing Communication,  

 

lansează Campania promoţională numită “Tombolă Vodafone Istori@” pentru promovarea imaginii 

Vodafone SA, desfăşurată în perioada 09-22 martie (denumită în continuare “Campania”) 

 

2 Participarea la Campanie implică acceptarea și însușirea de către Participanți a prevederilor 

prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul” ). Orice modificare se va face prin 

act adițional la prezentul Regulament. 

3. Regulamentul, precum și detaliile Campaniei, sunt disponibile în mod gratuit la adresa site -ului 

oficial al Organizatorului (www.vodafone.ro), pe toată Durata Campaniei dar și în locația unde se 

desfășoară Campania. 

 

 

2. SCOPUL. DURATA. TERITORIUL 

 

1.Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu 

dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață.  

2. În conformitate cu prevederile art. 41 (2) din O.G. nr.99/2000, participanților nu le este impusă în 

contrapartidă nicio cheltuiala / taxa de participare, participarea la Campanie fiind gratuită.  

3. În acest sens, toți Participanții sunt înscriși gratuit și automat în Campanie în momentul realizării 

unei acțiuni descrise la art. 4.2 din Regulament.  

4. Campania se va desfășura în București și în Cluj Napoca în următoarele locații și date (denumite în 

continuare “Durata ”). Statuia menționată la art 4.1.c reprezintă bustul lui Mircea cel Bătrân. 

 

- 09 – 22 martie 2018, Luni – Vineri între orele 16:00 si 20:00  și Sâmbătă – Duminică între  orele 

13:00 și 17:00 – la AFI Cotroceni, București, intrarea Far. 

- 09 – 22 martie 2018, Luni – Vineri între orele 16:00 si 20:00  și Sâmbătă – Duminică între orele 

13:00 și 17 :00– la Iulius Mall Cluj în proximitatea magazinului Vodafone de intre orele 13:00 si 

17:00– la Iulius Mall Cluj în proximitatea magazinului Vodafone de la etaj. 
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5.Campania poate fi prelungită sau suspendată de către Organizator prin Act Adițional la prezentul 

Regulament. În cazul în care Organizatorul va suspendă / prelungi Campania, un anunț va fipublicat 

pe site -ul www.vodafone.ro. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere 

continuarea Campaniei sau despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării 

Campaniei. 

 

 

3. PARTICIPANŢII 

 

1. La Campanie poate participa orice persoană fizică , cetățean român cu domiciliul sau reședința în 

România , sau cetățean stră în rezident pe teritoriul României ( care poate face dovadă acestui statut 

, pe baza certificatului de rezidență fiscală înregistrat la Administrația Financiară ), care a împlinit 

vârstă de 18 ani, și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament ( denumiți in 

continuare " Participanții "). 

 

2. Nu pot participa la această Campanie și nu li se pot acorda premii: 

- utilizatorilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani la data demarării Campaniei decât dacă există 

consimțământul reprezentantului  legal ( părinte /tutore), exprimat în scris, privind participarea 

minorului la concurs și utilizarea aplicației Declarația face parte integrantă din acest Regulament; 

- angajaţilor Organizatorului, soţii şi rudele acestora până la gradul ÎI inclusiv , nu sunt eligibili pentru 

a participa la Campanie. De asemenea, colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii Vodafone, 

precum şi angajaţii acestora, nu au drept de participare la Campanie; 

 

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 

  

4.1. Condiții de participare: 

Pentru a putea participa la Campanie, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

4.1.a. Pe durata Campaniei să aibă un cont personal valid în rețeaua de socializare 

Instagram/Facebook, precum și o adresa de e-mail valida și să îndeplinească condițiile 

stipulate în acest Regulament 

4.1.b Să participe la concursul “Istori@” descris la art 4.1.c şi art 4.1.d 

4.1.c. Concursul “Istori@” se desfăşoară în data de 09 - 22 martie 2018. Participanţii trebuie 

să publice în contul personal de Instagram sau Facebook o poză cu el/ea împreună cu 

statuia, cu mesajul #Istori@. Participantul va face fotografia cu telefonul propriu. 

4.1.d În prezența promoterului, participanții vor trebui să descarce aplicația Biblioteca 

Digitală pe telefonul mobil personal, să îşi creeze cont și să se înscrie în baza de date 

Vodafone pentru a putea realiza ulterior extragerea câștigătorului , asigurându -se că vor 

păstra contul Istori@ activ, pe toată durata campaniei și până la dată extragerii premiului din 
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4.04.2018.  Adresa de e-mail cu care participantul s-a înscris în concurs trebuie să fie aceeași 

cu cea cu care și -a creat contul. 

4.1.e Înscrierea în baza de date se va face dupa ce participantul a efectuat in prezenta 

promoterului pasii de la punctele 4.1.c si 4.1.d 

4.2    Actiunile promoterilor: 

- Un promoter va invită persoanele prezente să își facă poză cu statuia și să își descarce pe 

telefonul personal aplicația Bilioteca Digitală din Google Play sau Apple Store, iar apoi să își 

creeze cont în secțiunea Istori@ 

- După descărcarea aplicației, participanții trebuie să completeze următoarele date în aplicația 

existența pe device-ul promoterului:: nume, prenume, nr de telefon, adresa de mail astfel vor 

fi înscriși în tragerea la sorți și vor avea șansă de a câștiga un telefon Samsung Galaxy S8 64 

GB, Midnigh Black. În cazul creării contului prin intermediul contului de Facebook, 

participantul este obligat să furnizeze la înscriere adresa de e-mail aferentă contului de 

Facebook. 

- O persoană poate participa la activare o singură dată. 

 

Orarul de activare al promoterilor: 

- - 09 – 22 martie 2018, Luni – Vineri între orele 16:00 și 20:00 și Sâmbătă – Duminică între 

orele 13:00 și 17:00 

 

 

5. PREMIU 

 

5. 1  Premiul prin tragere la sorti 

 

În cadrul campaniei se acordă 1(un) premiu constând într -un telefon marca Samsung model Galaxy 

S8 64GB, Midnight Black. 

 

5.2  Aspecte Generale 

 

1. Premiul aferent prezenței Campanii are o valoare bruta de 3377 RON. Aceasta valoare include 

TVA-ul si impozitul pe premiu calculat si retinut la sursa, conform prevederilor codului fiscal. 

2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte produse/servicii și nici nu poate fi compensat în bani.  

3. Organizatorul nu își asumă nicio obligație privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale 

câștigătorului necesare pentru a intră în posesia Premiului.  

4. Premiul va putea fi colectat fizic de la adresa Organizatorului din Bucureşti, clădirea Global Worth 

Tower, str Barbu Văcărescu nr 201, sector 2. sau poate fi expediat gratuit, la adresa Câștigătorului, 

prin Curier cu confirmare de primire, și în baza întocmirii unui proces verbal de predare-primire a 

premiului, care va fi semnat de către câștigător. 

5. Un Participant are dreptul sa aparticipa o singura data in cadrul prezentei Campanii. 

6. Participantul extras câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia 

Premiului în urma extragerii. Refuzul exprimat va fi consemnat de Organizator și se consideră a fi 

irevocabil. Un astfel de Participant va fi declarat necastigator și se va trece la contactarea telefonică a 

Participanților de rezervă în ordinea extragerii. 
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7. Daca, din orice motive, premiul nu a putut fi acordat catre Participantul castigator sau catre unul 

dintre rezerve, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul respectiv. 

 

6. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI. ACORDAREA PREMIULUI 

 

A)  Tragerea la sorţi 

 

1. Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului se va realiza astfel: 

 

 în data de 03.04.2018, începând cu orele 12:00 AM. La această tragere la sorți, fiecărui 

participant la Campanie i se va acorda un număr unic. Se vor face 3 extrageri : o extragere 

pentru câștigător și două extrageri pentru 2 rezerve. Tragerile la sorți se fac prin mijloace 

electronice automate aflate la sediul Organizatorului, având astfel siguranţa că alegerile 

sunt aleatorii şi că factorul uman nu poate interveni în desemnarea câştigătorilor. 

 

2. Pentru desemnarea câștigătorului se va crea o baza de date, administrată de Organizator, 

actualizată   în fiecare zi pe Durata Campaniei. 

 

3. Tragerea la sorți va avea loc la sediul Organizatorului din Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu 

nr. 201, sector 2, cod poștal 020276 , în prezența unei comisii formate din persoane 

desemnate de Organizator.. Se va redacta un proces verbal al extragerii. 

 

B) Acordarea premiului 

 

1. Timp de 72 de ore de la extragerea câștigătorului, Organizatorul va incerca să contacteze via 

telefon /e-mail pe Participantul desemnat câştigător pentru a-l informa despre modalitatea şi 

conditiile în care poate intra în posesia Premiului.  

2.   Participantul acorda toate informatiile solicitate de Organizator. 

ATENŢIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate 

utilizatorilor serviciilor Vodafone, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe 

adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii că 

urmare a participării la această Campanie/ altă campanie și care nu au fost transmise de Vodafone.   

În acest sens, utilizatorilor li se pune în vedere că, în situația câștigării vreunui premiu în cadrul 

acestei Campanii, informarea se va face doar prin apel telefonic și e-mail, nu prin aplicații precum 

“Whatsapp” sau alte mijloace de comunicare, și nu se vor solicită alte informații decât cele 

menționate în prezentul Regulament. Totodată, Organizatorul pune în vedere că Vodafone nu 

solicită sau condiționează validarea câștigătorilor / transmiterea premiilor de transmiterea 

vreunor sume de bani, informații confidențiale (că de exemplu datele cardului bancar, coduri de 

securitate, parole etc) către terți sau Vodafone. 

 

 

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

1. Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul să colecteze, să înregistreze , 

să organizeze, să stocheze, să extragă , să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice 

alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile: numele, prenume, adresa de e-mail ale 
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Participanților la Campanie, adresa, număr de telefon și CNP în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale și 

predării premiului. De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții consimt că în cazul în 

care vor fi extrași că și Câștigători să furnizeze aceste date cu caracter personal care vor fi procesate 

de Vodafone. 

2. Atribuirea Premiului este condiționată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării 

câștigătorului..  

3. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor 

prezenței Campanii și premiul acordat.  

4. Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele 

personale în scopul prezentului Campanie cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute 

publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea Premiului, Participantul 

declarat câștigător fiind astfel descalificat automat. 

5. Cu acordul expres al Participantului câștigător , persoană și imaginea acestuia vor putea fi folosite 

în mijloacele de comunicare ( prin orice media) utilizate de către Organizator în cadrul Campaniei 

fără niciun fel de obligație de plata. 

6. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe 

Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 

personale ale Participanților la prezența Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament 

și legislației în vigoare. 

7. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul 

Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele 

prelucrate şi de a solicită rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanţii au dreptul de a se 

opune prelucrării datelor lor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi 

unor decizii individuale , aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei 

de judecată competențe . În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus , Participanţii vor 

depune o solicitare scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa sediului social sau la 

următorul număr de fax: 037202 14.13. 

 

 

8. TAXE ŞI IMPOZITE 

 

1. Toate costurile ce decurg din ridicarea Premiului obţinute precum şi toate taxele aferente 

bunurilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, cu excepţia impozitului aferent premiului ce cade în 

sarcina Organizatorului, precum şi orice altă cheltuială suportată de Participanţi ocazionată de 

intrarea în posesie a premiului obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad 

exclusiv în sarcina câştigătorilor.  

2. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru 

veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu 

dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscala 

competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.   

3. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie 

pe care câştigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a 

premiului Campaniei, cad exclusiv în sarcina câştigătorilor validaţi. 

4. Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit 

cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului. 
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5. Prin participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare 

aplicat premiului din prezenta Campanie. 

 

 

9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

 

1. Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei și acordarea Premiului 

stabilite conform prezentului Regulament.  

2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina 

imposibilitatea participării la Campanie sau afectează bună desfășurare a activităților descrise în 

prezentul Regulament, că urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice 

serviciilor GSM, că de exemplu: încărcarea rețelei , utilizarea incorectă a aplicației MyVodafone, 

dificultăți de natură tehnică a procesatorului de plăti Mobilpay, ieșirea din aria de acoperire Vodafone, 

atingerea limitei de date, furtul cartelei SIM, etc. 

  

 

10. FORŢA MAJORĂ CAZUL FORTUIT 

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea 

Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul 

va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această 

îndeplinire va fi implicată sau întârziată , conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă 

invocă forță majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența 

acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz 

fortuit. 

 

 

11. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 

 

1.Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 2. Orice dispută aparută în legatură 

cu Campania şi aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată spre rezolvare unui Comitet format 

din 3 membri numiţi de Vodafone, format din următoarele persoane: un reprezentant al 

Departamentului Financiar, un reprezentant al Departamentului Juridic şi un reprezentant al 

Departamentului de Marketing din cadrul Vodafone România.Fiecare Participant care se consideră 

prejudiciat se poate adresa instanţei judecătoreşti competențe. Hotărârea comitetului este 

obligatorie pentru Participanţi până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă. 

 

 

SEMNATURA 

___________________ 

S.C. Vodafone România S.A. 
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DECLARATIE 

 

 

   Subsemnatul……………………………..……, cetăţean român,  domiciliat 

în………………………………………………………………..…………., legitimată cu CI seria ........ nr................. , eliberata la data de 

.................de catre............................., telefon..................................................., e-

mail...................................................................în calitate de reprezentant legal, respectiv părinte/tutore  al 

minorului............................................................................................................., domiciliat în 

...................................................., născut la data de.................... , declar că sunt de acord ca datele personale 

ale fiului /fiicei meu/mele să fie prelucrate de către Vodafone Romania SA, Strada Barbu Vacarescu 

nr 201, sector 2, cod postal 020276 , Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, pe o perioadă de 1 an, fară limită de teritorialitate, în orice 

modalități, inclusiv in mediul online si pe reţelele de socializare. 

 

În deplină cunoștință de cauză și urmare a informării complete despre drepturile noastre și ale 

copilului nostru declaram următoarele: 

 

1. Sunt de acord ca  fiul/fiica mea să participe la concursul Istori@ organizat de firma Vodafone 

Romania SA. şi să utilizeze aplicaţtia Biblioteca Digitală. 

2. Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal ale mele şi ale copilului meu să poată fi 

utilizate și procesate în condiţiile legii în scopul prezentei campanii. 

3.Sunt de acord ca numerele noastre de telefon şi adresele de e-mail să fie utilizate de către 

compania Vodafone Romania SA în scopul prezenei campanii. 

4. În prezenţa noastră i s-a explicat simplu şi clar copilului meu în ce consta concursul, cum vor fi 

utilizate datele lui personale și i s-a cerut acordul de a participa la campanie. 

6. Ni s-a adus la cunoştință faptul că în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, 

Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor, 

de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. 

Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 

677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor 
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precizate mai sus, Participanţii vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată catre Organizator la 

adresa sediului social sau la următorul număr de fax: 037202 14.13. 

7. Minorul şi reprezentantul său declară expres ca i s-a adus la cunoştinţă faptul că parintele/ 

reprezentantul legal răspunde de faptele minorilor conform dispoziţiilor art. 1372 Cod civil,  orice 

daune/ pagube aduse de minor fiind în sarcina părintelui/ tutorelui, care are obligaţia reparării 

integrale a  oricărui prejudiciu produs de minor vreunei persoane sau vreunui bun, potrivit 

dispozitiilor legale în vigoare. 

8. Între minor şi firma Vodafone Romania SA nu exista nicio relaţie de colaborare sau contractuală, 

astfel că  firma Vodafone Romania SA și agenția sa nu au nicio răspundere în privinţa 

acţiunilor/inacţiunilor minorului. 

9. Înţeleg că în cazul în care minorul va fi extras şi ulterior validat ca şi câştigător al acestei campanii: 

- premiul constă într-un telefon marca Samsung model Galaxy S8 64GB, Midnight Black  

- Organizatorul are obligaţia publicării numelui şi premiului câştigat, conform legislaţiei în vigoare. 

 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre afirmaţiile prezentei declaraţii, vă ruăam să nu 

semnaţi. 

 

 

DECLARANT MINOR,                  REPREZENTANT LEGAL/TUTORE, 
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CÂȘTIGĂTORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„ Tombola Vodafone Istori@” 
 

 

In urma tragerii la sorti din cadrul Tomolei Vodafone Istori@, Csorba Szilard a fost desemnat 

castigatorul premiului Samsung Galaxy S8 64 GB, Midnight Black.  

 

 


