REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Golden
Number
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Campania promotionala "Golden Number" este organizată de
Societatea comerciala “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de
comunicaţii electronice (numita în continuare “Vodafone” sau
“Organizatorul”), cu sediul social în Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector
1, Bucuresti, 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,
avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata si inscrisa in
Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal numarul
2191 din data 30 mai 2006, reprezentată de dna. Liliana Solomon, in
calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.
Participanţii la tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament
Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos:
SECŢIUNEA 2. SCOPUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala are drept scop promovarea serviciului
MyVodafone catre toti clientii Vodafone. Campania promotionala este
organizata sub forma unei tombole. Tombola va avea loc online la adresa
www.vodafone.ro/golden-number.
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansată la data de 9 Decembrie 2009 şi va dura până la
data de 3 Ianuarie 2010. Aceasta se va desfăşura în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Mecanismul Campaniei constă în următoarele:
In perioada 9 decembrie – 3 Ianuarie 2010, utilizatorii MyVodafone vor
trebui sa se logheze in contul MyVodafone. Orice client Vodafone isi poate
face cont MyVodafone online accesand pagina www.myvodafone.ro., fiind
automat inscris in tombola.
SECŢIUNEA 5. TRAGEREA LA SORŢI
Tragerea la sorţi va avea loc la Sediul Vodafone România, Pţa. Charles de
Gaulle nr. 15, sector 1, Bucureşti şi se va efectua în data de 5 Ianuarie
2010, în intervalul orar 12 - 14.
Castigatorul va fi anuntat telefonic si i se va comunica locul de ridicare a
premiului si persoana de contact. In cazul în care câştigătorul nu poate fi

contactat telefonic pana la data de 10 Ianuarie 2010, se va extrage un alt
castigator.
SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR
Premiul tombolei este format din: un telefon Nokia N97 White, un
abonament pe 12 luni, cu 3000 de minute nationale si 3000 de SMS-uri in
fiecare luna, si un numar “de aur” – 0725500005. Abonamentul include
lunar 3000 de minute nationale si 3000 de SMS-uri, orice cost suplimentar
urmand a fi suportat de catre castigator. Valoarea totala a premiului este
de 2195 EURO.

SECŢIUNEA 7. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorul trebuie să se prezinte pana la data de 15 Februarie 2010 cu
buletinul sau cartea de identitate la sediul Vodafone din Pta. Charles de
Gaulle nr. 15 sector 1 si sa ia legatura cu persoana de contact care i-a
fost mentionata telefonic. In caz contrar, premiul va fi retras.
SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR
Castigatorul va fi contactat telefonic începând cu data de 5 Ianuarie 2010
la numarul de telefon asociat contului MyVodafone, urmând ca în perioada
10 Ianuarie – 15 Februarie 2010 să intre în posesia premiilor. Câştigătorii
din Bucureşti îşi vor ridica premiul de la sediul Vodafone din Pţa. Charles
de Gaulle nr. 15, sector 1, iar cei din provincie de la orice magazin
Vodafone, cu exceptia magazinelor distribuitorilor Vodafone.
SECŢIUNEA 9. DREPTUL DE PARTICIPARE
Tombola se adresează tuturor clientilor Vodafone ce au peste 18 ani, cu
excepţia angajaţilor şi a colaboratorilor Vodafone Romania S.A. cât şi ai
angajaţilor şi colaboratorilor agenţiilor implicate în această campanie
publicitară.
SECŢIUNEA 10. PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE DE
EXERCIŢIU
In cazul în care caştigătorul/câştigătoarea unuia dintre premii este o
persoană lipsită total sau partial de capacitate de exerciţiu, aceasta este
îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui sau a
ocrotitorului sau legal, incluzând semnarea de către acesta a declaraţiei
prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din
acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau
pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi participarea la
campania promoţională.
SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă
publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei
tombole. Lista câştigătorilor va fi publicată după data de 5 Ianuarie 2010
pe site-ul www.vodafone.ro.
Organizatorul, deţinand numărul 2191 de Operator de Date cu Caracter
Personal, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor personale stocate pe durata tombolei (nume, prenume,
adresă, telefon). Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la
prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament
Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participantul la Tombola în calitate de persoană vizată, are conform Legii
677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de
acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14),
dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze
impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin
primirea premiilor Tombolei, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal.
Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala
competenta pentru veniturile pentru care are obligatia sa retina la sursa
impozitul. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea
premiilor cade in sarcina exclusiva a castigatorului.
Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli
suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta
Tombola.
Orice alte cheltuieli ale Participantilor rezultand din retragerea premiilor
obtinute, inclusiv, dar fara a se limita la cheltuieli cu transportul si
cazarea, raman exclusiv in sarcina acestora
SECŢIUNEA 13. INCETAREA TOMBOLEI
Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 4 Ianuarie 2010 şi poate
înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de
forţă majoră de natură a face imposibilă derularea Tombolei.
SECŢIUNEA 14. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA
CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR
In cadrul acestei Tombole, nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre
premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

SECŢIUNEA 15. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezenta
Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu
va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române
competente.
SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial al Tombolei va fi publicat pe toată durata campaniei
promoţionale pe site-ul www.vodafone.ro si este disponibil gratuit oricărui
solicitant în magazinele Vodafone. Prin participarea la această Tombolă,
participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din
România.
Prezentul Regulament a fost redactat de catre consilier juridic
Dragomirescu Aurelia, s-a semnat astazi data autentificarii de catre
Notarul Public, în 5 (cinci) exemplare din care 4 (patru) exemplare au fost
eliberate partilor, unul fiind pastrat pentru arhiva Notarului Public.
SC Vodafone Romania S.A.
prin administrator, Liliana Solomon

