
 

 

I. ORGANIZATORUL. 

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, autorizata sa efectueze prelucrare de date cu caracter personal in baza 

inscrierii in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 70 

reprezentată de Dl. Mihai Ghyka, in calitate de director, lanseaza în cadrul serviciului "MyVodafone" 

(numit în continuare “Serviciul”), o campanie promoţională intitulată "Cardul tau Maestro iubeste 

MyVodafone” (numita în continuare “Campania” sau “Promotia”)în cooperare şi cu susţinerea societăţii 

comerciale „GarantiBank S.A.‟, în conformitate cu prezentul regulament oficial (numit in continuare 

“Regulamentul”) ce respecta dispoziţiile în vigoare cu privire la loteriile publicitare conţinute în 

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare. 

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti participanţii. Regulamentul, împreuna cu detaliile 

Campaniei promotionale, sunt disponibile gratuit oricărui participant în magazinele Vodafone şi pe site-

ul www.vodafone.ro (numit în continuare “Website-ul Promotiei” sau “Site-ul”), pe durata întregii 

Promotii. 

Participanţii la Promotie vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la numărul de şanse, premii, 

acordarea premiilor şi alte detalii privitoare la Promotie, vor putea face sugestii sau reclamaţii, apelând 

gratuit din reţeaua Vodafone numărul *222, de luni până vineri între orele 10:00 – 22:00 si sambata-

duminica intre orele 10:00-18:00. 

 

II. SCOPUL. DURATA.TERITORIUL. 

Prezenta Promotie se desfasoara in conditiile legii si are ca scop promovarea si cresterea vanzarilor 

Serviciului în rândul abonaţilor Vodafone, utilizatori ai unui cont MyVodafone. 

Prezenta Promotie se va desfasura, in conditiile Regulamentului, între 14.11.2011 ora 00:00:00.000 şi 

15.01.2012 ora 23:59:59.999 inclusiv (numită în continuare “Durata” sau “Perioada Promotiei”). 

Tragerile la sorti aferente ultimei saptamani a Promotiei se vor efectua pe data de 18 ianuarie 2012. 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei. 

 

III. PARTICIPANTII 

La Promotie poate participa orice utilizator activ al unui cont de utilizator MyVodafone, persoana fizica 

sau juridical, ce ii permite plata facturii Vodafone şi care a împlinit vârsta de 18 ani (in cazul 

persoanelor fizice), prin raspunsul la practica comerciala a Organizatorului ce face obiectul 

Regulamentului (“Participantul”). 

Vodafone consideră că fiecare Participant deţine cu titlu legal contul de utilizator MyVodafone sau care 

are autorizarea expresă a titularului contractului de servicii Vodafone ce corespunde contului 

MyVodafone cu care Participantul este înregistrat în Promotie. 

Angajatii societăţilor “Vodafone”, “Garanti Bank S.A”, “Grupul Garanti Romania”“B.V. McCann Ericsson 

SRL”, “Mastercard”, soţii şi rudele acestora de până la gradul II inclusiv, nu sunt eligibili pentru a 

participa la Promotie. De asemenea, colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii Vodafone Romania 

SA, cât şi angajaţii acestora, nu au drept de participare la Promotie. 

Prin participarea la aceasta Promotie, Participantii se angajeaza sa respecte prezentul. Regulament 

fara rezerve. 

 

IV. SERVICIUL PROMOTIONAL  

Serviciul promotional constă în acordarea de premii prin tragere la sorti, inscrierea facandu-se automat 

prin plata integrala a facturii Vodafone cu un card bancar Maestro din contul MyVodafone, diponibil la 

adresa www.vodafone.ro/MyVodafone. 

 

  (V) MECANISMUL PROMOTIEI STANDARD. 
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Un client este inscris automat in Concurs si are o sansa de castig la unul din premii pentru fiecare 

plata integrala a facturii Vodafone din contul lui de utilizator MyVodafone, cu un card bancar Maestro. 

La concurs pot participa numai clientii ce detin un cont de utilizator MyVodafone eligibil pentru plata 

facturii. Fiecare plata a facturii integrale din contul Myvodafone in perioada concursului mareste 

sansele de castig. In perioada concursului, un participant poate plati maxim sase (6)facturi Vodafone 

din contul MyVodafone, pentru a fi inscris automat in Concurs, cu o sansa in plus pentru fiecare plata a 

facturii. 

Participantul poate fi inscris automat in concurs daca plateaste si factura altui client Vodafone, din 

contul MyVodafone al Participantului,din momentul in care aceasta functionalitate devine disponibila,  

obtinand o sansa in plus pentru fiecare plata pentru alt cont, in limita a doua plati pe durata de 

desfasurare a concursului. 

 

IX. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. EXTRAGERILE. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. 

ACORDAREA PREMIILOR. 

Contul MyVodafone al Participanţilor de pe care sunt efectuate platile printr-un card Maestro este 

înregistrat automat în sistemul electronic computerizat, în scopul desemnării câştigătorilor. Fiecare 

Participant la Promoţie participă, la tragerea electronica menţionata mai jos (numita în continuare 

“Extragere”) pentru desemnarea căştigătorilor. Contul MyVodafone al fiecărui Participant va fi înscris 

în lista de participare la Extrageri, acordându-i-se numărul de şanse în Promoţie obţinut potrivit 

prezentului Regulament. 

Valoarea totală brută a Premiilor este de trei zeci si cinci de mii cinci sute noua zeci virgula douzeci si 

opt (35,590.28) EUR, incluzand taxele ce vor fi retinute conform legii. 

Premiile constau in: 

 O (1)masina Volkswagen Golf 6 in valoare de 14.922,41 EUR  TVA inclus 

 Un (1)tichet valoric ce permite achizitionarea unei excursii printr-o agentie turistica, in 

valoarea de 4000 EUR TVA inclus  

 10 telefoane Samsung Galaxy S2 16GB, in valoare de 458.87 EUR TVA inclus/bucata 

 10 tablete Samsung Galaxy Tab 10.1 16GB, in valoare de 499.19 EUR TVA inclus/bucata 

Dacă, indiferent de motiv, un Participant decide să cedeze contractul de servicii Vodafone, in baza 

caruia a fost inregistrat contul MyVodafone, atunci toate inscrierile automate in concurs, prin plata 

facturii, pana in momentul transferului, vor fi anulate. 

Extragerea castigatorilor se va efectua prin mijloace electronice garantând astfel că alegerile sunt 

aleatorii şi factorul uman nu poate interfera cu procedura de selectare a câştigătorilor. 

Se aplica de-a lungul Promotiei o limita de un premiu pentru o persoana fizica, identificata prin CNP 

sau alte coduri de identificare in cazul cetatenilor straini si de asemenea, aceeasi limita se aplica 

pentru un numar de telefon al unei persoane fizice sau persoane juridice in sens larg. Ca atare, daca 

se transfera un numar de telefon de pe care s-a castigat un premiu, persoana fizica sau juridica care 

primeste acel numar de telefon nu poate castiga acelasi premiu prin numarul de telefon transferat. 

Predarea premiilor se va efectua în decurs de 60 de zile de la încheierea Promotiei. 

Imediat după fiecare Extragere si în decurs de trei (3) zile lucratoare de la aceasta, se va încerca 

stabilirea contactului telefonic cu câstigătorul, pe numărul de mobil de pe care au fost trimise SMS-

urile de participare la Campanie, cu scopul comunicării modului în care se vor ridica premiile 

menţionate. În cadrul acestei convorbiri telefonice, câştigătorului i se vor cere detaliile complete de 

identificare (nume, prenume, adresa completa, CNP) pentru a i se verifica identitatea la momentul 

predării premiului. În cazul în care în decursul celor trei (3) zile lucratoare mai sus menţionate 

contactarea telefonică a câştigătorului este imposibila, dupa cel putin 3 incercari de contactare din 

partea Organizatorului, acesta va fi înlocuit cu prima rezerva selectată si asa mai departe. 

 

Câştigătorii Extragerilor vor trimite în termen de 5 zile de la data contactării, prin fax sau curier, email o 

declaraţie semnată de acceptare a premiului câştigat şi de acceptare a procesării datelor personale 

menţionate în Regulament, împreună cu o copie a actului de identitate valid, sub sancţiunea pierderii 



 

 

premiului câştigat care, în acest caz, trece la următoarea rezervă selectată si asa mai departe. 

Numarul de fax, respectiv adresa de e-mail vor fi comunicate telefonic.Doar titularii contractelor de 

servicii Vodafone pot fi câştigători ai premiilor acordate, iar în vederea acordării premiilor, titularii 

trebuie să se identifice prin prezentarea cartii de identitate. Pot fi castigatori ai premiilor acordate si 

utilizatorii cartelei SIM autorizati in baza unei adeverinte conform prevederilor de mai jos.  

În cazul în care câştigătorul unui Premiu este utilizatorul unui cont MyVodafone aparţinând unei 

persoane juridice (orice societate comercială, persoană fizică autorizată, societate civilă, 

reprezentanţă, ambasadă sau organizaţie nonguvernamentală), premiul va fi acordat utilizatorului, cu 

condiţia ca acesta din urmă să prezinte o adeverinţă semnată si stampilata de reprezentantul legal al 

persoanei juridice, prin care se declară că persoana juridică a luat la cunoştinţă de participarea 

utilizatorului la Promotie şi certifică faptul că acesta este de fapt utilizatorul contului MyVodafone, 

impreuna cu o copie CI a reprezentantului legal. În cazul în care persoana juridică nu emite adeverinţa 

utilizatorului, persoana juridică poate, cu respectarea clauzelor prevăzute în prezentul Regulament, să 

revendice premiul în nume propriu. În cazul în care nu se aplică nici una dintre situaţiile descrise aici, 

Participantul şi/sau persoana juridică va fi descalificat/ă şi nu va avea dreptul de a primi premiul 

respectiv. Premiul castigat va fi atribuit către următoarea rezervă si asa mai departe. 

Numele şi premiile câştigate de fiecare participant vor fi publicate pe site-ul www.vodafone.ro. 

Orice câştigător, în oricare stadiu, inclusiv la extragerea câştigătorilor, acceptarea premiilor şi predarea 

acestora, poate fi descalificat pentru următoarele motive: 

a) în cazul în care, indiferent de motiv, contactarea câştigătorului este imposibilă în termenul stabilit în 

acest Regulament; 

b) în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul fie nu semnează declaraţia de acceptare a 

premiului, fie refuză ca datele sale personale să fie utilizate conform prezentului Regulament; 

c) în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul nu accepta în integralitate prezentul Regulament 

sau nu se conformeaza cu prezentul Regulament; 

d) în cazul în care titularul unui abonament are facturi emise/solicitate neachitate catre Vodafone. În 

aceasta situaţie titularul de abonament are opţiunea de a-şi achita datoriile restante sau platile 

solicitate către Vodafone în termen de 72 de ore. Altfel, premiul va fi acordat următoarei rezerve 

conform prezentului Regulament; 

e) în cazul in care Participantul declarat cistigator nu a implinit 18 ani, după cum se prevede în 

prezentul Regulament. 

f) În alte cazuri prevăzute de prezentul Regulament. 

 

X. MODIFICARI. 

Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unei Act aditional la acesta ce va fi, anterior intrarii 

in vigoare, autentificat potrivit dispozitiilor legii si afişat pe Site. Vodafone îşi rezervă dreptul de a 

modifica prezentul Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toti 

Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile obtinute deja. Fiecare 

astfel de modificare, inclusiv modificările privitoare la cresterea sau reducerea Duratei vor fi 

autentificate de către un notar public şi vor face parte integrantă din acesta; modificările produc efecte 

de la data publicării lor pe Website-ul Promotiei. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a 

modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe site. 

 

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI. 

Cu exceptia cazurilor de forţă majoră (ex: pana de curent, etc.) Organizatorul va asigura echipamentul 

tehnic şi software-ul necesar pentru campanie, fără a răspunde însă pentru deficienţele tehnice 

necontrolabile. Orice pretenţie formulată de către Participanţi va fi rezolvată de către Vodafone, în 

cazul în care o va găsi întemeiată, astfel încât să se asigure egalitatea de şanse a Participanţilor si 

repararea în natură a prejudiciului, dacă aceasta este posibilă. 
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Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, defecţiune sau alte neajunsuri ale premiilor. 

Organizatorul va înmâna fără excepţie câştigătorilor garanţia legală corespunzătoare fiecărui premiu. 

Astfel orice sesizare vizând disfunctionalităţi ale premiilor va fi înaintată producătorului, distribuitorului 

sau importatorului. 

 

XII. PROTECTIA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

Prin participarea la Promotie, Participanţii sunt de acord în mod expres si neechivoc ca Organizatorul 

să proceseze pe durata Promotiei, gratuit, datele personale ale Participanţilor în scopul desfăşurării 

acesteia dar şi pentru organizarea publicităţii acesteia. 

Următoarelele date personale vor fi procesate: 

a) pentru toţi Participanţii: contul MyVodafone folosit pentru participarea la concurs, adresa de email, 

numele si prenumele 

b) pentru toţi câştigătorii : contul MyVodafone folosit pentru participarea la concurs, adresa de email; 

numele şi prenumele; adresa; seria şi numărul actului de identitate; CNP; semnătură; fotografie; voce. 

Refuzul de a dezvălui aceste date către Vodafone sau refuzul prelucrării acestora va duce automat la 

descalificarea Participantului. 

Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date personale (prin TV, radio, în presa, alte materiale 

tipărite, etc.) către public se va limita numai la câştigătorii premiilor Campaniei şi va include numai 

numele şi prenumele acestora, localitatea de domiciliu, fotografia şi vocea (conţinute din înregistrări 

fotografice, audio, video sau de alt tip, realizate în scopuri publicitare şi în legătura cu Campania). 

Participanţii sunt expres de acord cu cele de mai sus prin simpla participare. In termen de 3 luni de la 

terminarea Promotiei, datele personale respective vor fi şterse. 

Organizatorul poate dezvălui anumite date ale Participanţilor sau ale Câştigătorilor altor entităţi care 

asistă Organizatorul în organizarea şi asigurarea publicităţii cu privire la Campanie, inclusiv către 

Upstream, societăţilor de marketing şi altele similare ce vor pregăti materialele de marketing privind 

Câştigătorii, etc.. Datele personale ale Participanţilor şi Câştigătorilor pot fi dezvăluite şi autorităţilor 

publice conform legii. 

Prin ridicarea premiilor, Participantii consimt în mod automat sa participe la activitati publicitare 

relevante, cat şi ca numele şi fotografia lor sa fie utilizate gratuit de catre Vodafone în scop publicitar. 

Refuzul unui castigator de a lua parte la o activitate publicitara sau la alt tip de anunt, cat şi refuzul de 

a i se inscrie numele pe liste facute publice, daca aceasta i se cere, indreptateste Vodafone sa refuze 

acordarea premiului, castigatorul fiind astfel descalificat automat. Premiul castigat va fi acordat 

următoarei rezerve. 

După finalizarea Promotiei, anumite date personale (respectiv, numărul de telefon mobil, numele şi 

prenumele, adresa) pot fi folosite în vederea informării Participanţilor şi/sau câştigătorilor cu privire la 

activitatea Organizatorului. În măsura în care nu se doreşte transmiterea acestui gen de informaţii, 

Participantii vor trimite o solicitare scrisă, datată şi semnată la numărul de fax: 037202 14.13. 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de 

a fi informaţi cu privire la prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea 

sau ştergerea datelor incorecte. Participanţii au şi dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor 

lor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu for fi supuşi unor decizii individuale, 

astfel cum acestea sunt definite în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată 

competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor trimite o solicitare 

scrisă, datată şi semnată la Organizator la numărul de fax : 037202 14.13. 

 

XIII. RECLAMATII SI DISPUTE. 

Orice dispută aparută în legatură cu Promotia şi aplicarea prezentului Regulament va fi supusă 

rezolvării unui Comitet format din 3 membri numiţi de Vodafone, cu următoarele funcţii: un 

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

reprezentant al Departamentului de Marketing, toţi din cadrul Vodafone. Fiecare Participant care se 



 

 

consideră prejudiciat se poate adresa instanţei judecătoreşti competente din România. Hotărârea 

comitetului este obligatorie pentru Participanţi până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 

 

XIV. TAXE SI IMPOZITE. 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile 

obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în 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. 

Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea in posesie a premiilor Promotiei cad exclusiv in sarcina 

câştigătorilor validati 

 

Prezentul Regulament a fost redactat de catre consilier juridic Biatrice Perceli, s-a semnat astazi data 

autentificarii de catre Notarul Public, în 3 (trei) exemplare din care 2 (doua) exemplare au fost eliberate 

partilor, unul fiind pastrat pentru arhiva Notarului Public.  

 

 

 

 

                                                              SEMNATURA 

 

                             

                                                         ___________________ 

                                                            Mihai Ghyka 

                                            Director, SC Vodafone Romania S.A. 

. 

 


