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REGULAMENTUL LOTERIEI PROMOȚIONALE 
„Vodafone te sărbătorește” 

 
 

1. Organizatorul 
 
Societatea “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice 
(numită în continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în strada Barbu 
Văcărescu nr. 201, sector 2, Bucureşti, Clădirea Global Worth Tower, 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 și vărsat de 
70.341.714,17 lei, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată și înscrisă în 
Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 17 și 2191, 
reprezentată de reprezentată de dl. Lucian Crăciun - Manager Senior al Departamentului 
Juridic, în baza Procurii nr. 386 autentificată în data de 14 februarie 2018 de notar public Dan 
Velicu;, lansează campania promoțională numită: „Ce ascunde vara asta” pentru promovarea 
Aplicației My Vodafone (denumită în continuare „Campania”). 

 
1) Campania este implementată de agenţia de publicitate S.C. KUBIS INTERACTIVE S.R.L. 

denumită în continuare  “Agenţia” având sediul social în Strada Olari 11, sector 2, 
Bucureşti, CIF RO24083160, J40/10875/2008, având numărul de operator de date cu 
caracter personal în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal 
16954/2010. 

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

prezentului regulament oficial autentificat de notar public (denumit în continuare 
„Regulamentul”). Orice modificare se va face prin act adițional la prezentul Regulament 
care va fi autentificat de către un notar public. 

 
3) Regulamentul precum și detaliile Campaniei sunt disponibile în mod gratuit la adresa site-

ului oficial al Organizatorului (www.vodafone.ro), în Aplicația My Vodafone și în 
magazinele Vodafone de pe teritoriul României în timpul programului afişat, pe toată 
Durata Campaniei. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a 
prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa 
Organizatorului. 

 
2. Scopul. Durata. 

 
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) Campania are ca scop promovarea Aplicației My Vodafone (denumită în continuare 

“Aplicația”) și a operațiunilor care se pot realiza prin intermediul acesteia.  
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3) Operațiunile care se pot realiza în Aplicație pot fi de 2 tipuri: 
 

a) care implică plata de servicii sau produse Vodafone: ex. achiziționarea unei opțiuni 
preplătite, reîncărcarea cu credit a unei cartele preplătite Vodafone, plata facturii de 
servicii Vodafone;  

 
b) operațiuni necomerciale: ex: accesarea secțiunii de Concurs din Aplicație și apasărea 

butonului “Vezi ce ai câștigat”, vizualizare de oferte și campanii Vodafone sau 
campanii Vodafone și parteneri, etc.  

 
4) Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit, pentru orice participant, doar prin accesarea 

butonului “Vezi ce ai câștigat” din cadrul Aplicației, o dată pe zi.  
 

5) Campania se desfășoară în perioada 19.06.2018, ora 18:00- 24.07.2018 până la ora 
23:59:59 (denumită în continuare „Durata”). Campania poate fi prelungită sau suspendată 
de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament. În cazul în care 
Organizatorul va suspenda/ prelungi Campania, un anunț va fi publicat pe site-ul 
www.vodafone.ro și în Aplicație. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a 
cere continuarea Campaniei sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării 
duratei sau suspendării Campaniei. 

 
3. Participanți 

 
1) La Campanie pot participa: 
˗ Clienți Vodafone, persoane fizice utilizatori ai serviciilor de comunicații electronice 

Vodafone pe bază de abonament sau cartelă preplătită, în condițiile specifice aplicabile 
acestei categorii de Participanți.  

˗ Clienți Vodafone, persoane juridice (prin intermediul utilizatorilor acestora), în condițiile 
specifice aplicabile acestei categorii de Participanți. 

˗ Clienți non-Vodafone, utilizatori de servicii de comunicații electronice mobile, în baza 
unui contract de abonament sau pe baza unei cartele preplătite achiziționate de la un alt 
operator de telefonie mobilă înregistrat în România, în condițiile specifice aplicabile acestei 
categorii de Participanți. 

 
Participanții persoane fizice trebuie să fie cetățeni Români cu domiciliul sau reşedința în 
România, sau cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României (care pot face dovada acestui 
statut, pe baza certificatului de rezidență fiscală înregistrat la Administrația Financiară), care au 
împlinit vârsta de 18 ani la data demarării Campaniei.  
 
Participanții persoane juridice trebuie să fie înregistrați în România şi să funcționeze legal 
conform legislației române. 
 
Ambele categorii sunt denumite în continuare "Participanții". 
 
2) Nu pot participa la această Campanie:  
 
˗ Utilizatorii cu vârsta mai mică de 18 ani la data începerii Campaniei; 

 

http://www.vodafone.ro/
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˗ Angajaţi ai Organizatorului, ai Agenţiei, soţii și rudele acestora până la gradul II inclusiv. 
De asemenea, colaboratorii, distribuitorii și subdistribuitorii Vodafone, precum şi angajaţii 
acestora, nu au drept de participare la Campanie; 
 

˗ Utilizatori ai Vodafone care sunt suspendați (inclusiv pentru fraudă).  
 
3) Vodafone prezumă că fiecare Participant deține cu titlu legal Cartela SIM care corespunde 

numărului de telefon cu care un utilizator participă la Campanie.  
 
4) Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica titlul Participantului asupra 

Cartelei SIM și nu poate fi ținut răspunzător pentru lipsa titlului sau orice utilizări 
neautorizate (ca de exemplu, de către un utilizator al persoanei juridice). Titlul legal asupra 
Cartelei se dovedește prin prezentarea acesteia. 

 
4. Mecanismul Campaniei 

 
1) Pentru a se înscrie în Campanie, Participantul trebuie: 
 

˗ Să descarce Aplicația My Vodafone și ulterior să o acceseze;  
 

˗ Să creeze un cont My Vodafone conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a 
Aplicației My Vodafone. Este acceptată înscrierea în Campanie doar cu un singur 
cont asociat unui număr de telefon. Orice încercare de creare de conturi multiple se 
consideră fraudă și va duce la oricare sau toate dintre următoarele acțiuni: blocarea 
contului din Aplicație, descalificarea utilizatorului din Campanie, retragerea 
dreptului de a primi Premiile, ștergerea șanselor acumulate. 
 

˗ Să acceseze pagina Campaniei din Aplicație sau din banner-ul “Oferte pentru 
Tine/Promoții” sau dintr-un link primit de la Vodafone prin SMS; 

 
˗ Să apese butonul “Vezi ce ai câștigat”. La apăsarea butonului participantul: 

 
o va primi un Premiu Zilnic si o sansa de castig pentru castigarea Premiului 

Saptamanal.  
o Participantul va avea posibilitatea sa schimbe Premiul Zilnic cu o extra sansa de 

castig a Premiului Saptamanal  si va avea astfel 2 sanse alocate respectivei zile 
pentru castigarea Premiului Saptamanal) 

o Clientii Persoane Fizice clienti Vodafone care realizeaza urmatoarele 
operatiuni in aplicatia My Vodafone: plata a facturii, reincarcare cartela sau 
reinnoire abonament vor primi 10 extra sanse pentru castigarea Premiului 
Saptamanal. 
 
 

Mentiuni pentru clientii persoane fizice: 
 

o Beneficiarul operatiunii va primi sansele de castig (cel caruia i-a fost 
platita factura, i s-a reincarcat cartela sau i s-a reinnoit contractul). 
Acesta trebuie sa aiba cont MyVodafone pentru a putea beneficia de 
sansele astfel obtinute. In cazul in care nu are cont My Vodafone va 
pierde aceste sanse. 
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o Pentru platile de facturi realizate in Aplicatie, acestea trebuie sa fie 
realizate integral (intreaga valoare a facturii sa fie achitata iar pe cont sa 
nu nu mai existe sume restante) pentru ca Participantul sa poata primi 
extra sansele de castig.  

 
o Pentru platile de facturi clientii pot primi maxim 20 de sanse pentru intreaga 

campanie (echivalente cu doua plati de factura), 10 de sanse pentru reinnoire 
abonament (clientii isi pot reinnoi abonamentul o singura data) , iar reincarcarile 
nu sunt limitate de un numar. 

 
o Clientii persoane juridice nu sunt eligibili pentru a primi extra sanse de castig.  

 
˗Fiecare accesare zilnică aduce unui Participant o șansă de câștig pentru Premiul Saptamanal. 
Suplimentar, va aduce și un Premiu Zilnic. 
 
˗Un Participant poate accesa de maxim 7 de ori pe săptămână butonul “Vezi ce ai câștigat”. În 
fiecare zi de luni la ora 00:00 limita maximă de șanse se resetează 
 
2) Înscrierea în Campanie este gratuită pentru toti Participanții. În cazul în care 

Participantul realizează: 
 

˗ Operațiuni descrise la pct. 2a) prin intermediul Aplicației, în afara tarifului perceput pentru 
respectiva operațiune, care reprezintă exclusiv valoarea comercială a operațiunii (ex. Plata 
unei facturi Vodafone, reîncărcarea cu credit a unei cartele preplătite, achiziționarea unei 
opțiuni preplătite), în conformitate cu prevederile art. 41 (2) din OG nr.99/2000, 
PARTICIPANȚILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO 
CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, SUPLIMENTARĂ OPERAȚIUNII 
IAR PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ  
 

˗ Operațiuni descrise la pct. 2b) prin intermediul Aplicației, PARTICIPANȚILOR NU LE 
ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU 
INDIRECTĂ, PARTICIPAREA LA CAMPANIE FIIND, DE ASEMENEA 
GRATUITĂ. 

 
ATENȚIE! 

˗ Utilizatorii unui cont asociat Persoanei Juridice vor acumula șanse și vor câștiga 
Premii în numele Persoanei Juridice (titulară al unui contract de servicii de 
comunicații electronice), și nu în nume propriu ca utilizator al SIM-ului respectiv.  

 
3) Numerele de telefon cu care Participanții se înscriu în Campanie sunt înregistrate și 

memorate în sistemul tehnic utilizat de Organizator pe toată Durata Campaniei. Intervalul 
orar 00:00:00 - 23:59:59 aferent Premiilor Zilnice / Premiilor Săptămânale menționate în 
prezentul Regulament sunt cele determinate de setările de timp ale sistemelor tehnice ale 
Organizatorului. 

 
4) Înscrierea în Campanie pe Durata Campaniei implică acceptul Participantului de a primi 

mesaje cu conținut promoțional în Aplicație (de tipul “Push Notification”) privind 
Campania precum și mesaje în Aplicație de informare privind șansele sau premiile 
Campaniei.  
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5) Participantul va putea să solicite gratuit, în orice moment, să nu mai primească mesaje în
Aplicație privind Campania, prin dezactivarea notificărilor din Aplicația My Vodafone.
Totodată, Clientul poate solicita prin apel la *222, *100# și *567 să nu mai primească SMS-
uri cu conținut promoțional de la Vodafone. Ulterior acestei solicitări, Participantul nu va
mai primi mesaje cu conținut promoțional privind Campania, însă va rămâne în Campanie,
va continua să acumuleze șanse prin apăsarea zilnică a butonului “Vezi ce ai câștigat” și va
participa la tragerea la sorți pentru Premiul Saptamanal.

5. Premiile

Premiile oferite de Organizator Participanților desemnați Câștigători în cadrul Campaniei 
(„Premiile”) sunt următoarele: 

1. Premiile Saptamanale acordate prin tragere la sorți.
2. Premii Zilnice acordate aleatoriu.

5.1 Premiile Saptamanele 

Se acordă 5 Premii Saptamanale, fiecare premiu constând intr-o biciclata electrica marca 
PEGAS model CAMPING DINAMIC 7S PLIABILE culoare ROSIE. 

Fiecare Participant va intra la tragerea la sorți pentru castigarea unui Premiu Saptamanal cu 
numărul total de șanse acumulat pe toată durata Campaniei in respectiva saptamana din 
Campanie. Fiecarei șanse i se va atribui un bilet pentru marea extragerea Premiului Saptamanal. 

Pentru desemnarea câștigătorului se va crea o bază de date pe website-ul 
https://www.random.org  cu biletele alocate fiecarei sanse de castigfiecarui Participant, in 
fiecare et. Participantii vor putea vedea biletele alocate fiecarei Etape din Campanie in ziua de 
vineri a saptamanii urmatoare. 

• Biletele vor fi extrase din baza de date în ordinea în care au fost generate de sistem și li se va
atribui un număr de alocare începând de la 1 pentru primul bilet generat în săptămână până la
ultimul bilet din săptămână.

Utilizând Random.org (https://www.random.org/integer-sets/) Vodafone va genera un (1) set 
de o suta (100) de valori aleatoare intregi, variind de la unu (1) la numărul total de bilete 
generate în săptămână, utilizând următorii parametri: "Utilizați virgule pentru a separa membrii 
setați" & "Imprimați seturile în ordinea în care au fost generate". Câștigătorul premiului va fi 
persoana care deține biletul asociat primului element din setul care a fost generat și toate biletele 
următoare asociate cu numerele generate vor fi biletele de rezervă în ordinea indicată de 
random.org. 

La fiecare tragere la sorți se vor extrage, în ordine, 1 (un) bilet câștigător și alte 10 (zece) bilete 
de rezerve prin intermediul platformei https://www.random.org.  

Tragerile la sorti pentru extragerea Premiilor Saptamanale sunt programate dupa cum urmeaza: 

1. Pentru Etapa 1 din Campanie desfasurata intre data de 20.06.2018, ora: 00:00 si data de
26.06.2018, ora 23.59, tichetele atribuite sanselor de castig vor fi incarcate in aplicatie pe data

https://www.random.org/


6/11 

de 29.06. Tragerea la sorti va avea loc in data de 02.07.2018, intre orele 12:00-17:00. La aceasta 
tragere la sorti vor intra toate tichetele acumulate de Participanti pe durata Etapei 1. 

2. Pentru Etapa 2 din Campanie desfasurata intre data de 27.07.2018 ora 00:00 si data de
3.07.2018, ora: 23:59, tichetele atribuite sanselor de castig vor fi incarcate in aplicatie pe data
de 6.07. Tragerea la sorti va avea loc in data de 9.07.2018 intre orele 12:00-17:00. La aceasta
tragere la sorti vor intra toate tichetele acumulate de Participanti pe durata Etapei 2.

3. Pentru Etapa 3 din Campanie desfasurata intre data de 4.07.2018 ora 00:00 si data de
10.07.2018, ora: 23:59, tichetele atribuite sanselor de castig vor fi incarcate in aplicatie pe data
de 13.07. Tragerea la sorti va avea loc in data de 16.07.2018 intre orele 12:00-17:00. La aceasta
tragere la sorti vor intra toate tichetele acumulate de Participanti pe durata Etapei 3.

4. Pentru Etapa 4 din Campanie desfasurata intre  data de 11.07.2018, ora 00:00 si data de
17.07.2018, ora: 23:59, tichetele atribuite sanselor de castig vor fi incarcate in aplicatie pe data
de 20.07. Tragerea la sorti va avea loc in data de 23.07.2018, intre orele 12:00-17:00. La aceasta
tragere la sorti vor intra toate tichetele acumulate de Participanti pe durata Etapei 4.

5. Pentru Etapa 5 din Campanie desfasurata intre data de 18.07 ora, 00:00 si data 24.07,
ora. 23:59, tichetele atribuite sanselor de castig vor fi incarcate in aplicatie pe data de 27.07.
Tragerea la sorti va avea loc in data de 30.07 intre orele 12:00-17:00. La aceasta tragere la sorti
vor intra toate tichetele acumulate de Participanti pe durata Etapei 5.

Organizatorul va încerca să contacteze telefonic Participantul desemnat câștigător timp de 3 
zile lucrătoare dupa data extragerii pentru a-l informa despre modalitatea și condițiile în care 
poate intra în posesia Premiului saptamanal. Acesta va fi contactat de cel puțin 3 ori pe zi, în 
intervalul 10:00 – 21:00, la o distanță minimă de 2 ore între apelurile telefonice. 

Participantul câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia 
Premiului. Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră a 
fi irevocabil. Ulterior, Participantul va fi declarat necâștigător și se va trece la contactarea 
telefonică a Participanților de rezervă, în ordinea extragerii. 

În cazul utilizatorilor de Cartele preplătite Vodafone, Organizatorul nu își asumă 
responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la telefon și nici pentru datele 
de identificare oferite de aceasta, necesare validării Câștigătorului. Se vor înregistra informațiile 
oferite Organizatorului la primul apel telefonic în care Participantul acordă toate informațiile 
solicitate de Organizator. 

Livrarea Premiilor Saptamanale va fi suportata de catre Organizator, fără costuri de livrare în 
sarcina Participanților câștigători. 

5.2 Premiile Zilnice  

Se acordă următoarele Premii Zilnice: 

- Șanse adiționale pentru câștigarea Premiului Saptamanal;
- Bonusuri de date naționale în rețeaua Vodafone;
- Reîncărcări cu credit ale cartelei preplătite Vodafone;
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- Coduri de reducere pentru telefoane si accesorii achiziționate din magazinul online 
Vodafone; 

- Coduri de reducere la achiziția de produse /servicii ale partenerilor Vodafone din cadrul 
Campaniei;  

- 105 bucăți Telefoane Vodafone N8 (fiecare în valoare de 119 euro (echivalentul în lei 
al sumei de 555.39 RON/bucată); 

- 35 Biciclete PEGAS CUTEZATOR EV BANANA 7S ALB PERLAT fiecare în valoare 
de 513.30 euro (echivalentul în lei al sumei de 2.399 RON /bucată); 

- 5 PEGAS CAMPING DINAMIC 7S PLIABIL ROSU fiecare în valoare de 965.13 euro 
(echivalentul în lei al sumei de 4.500 RON /bucată); 

- 35 KENDAMA SAMURAI LEMN LOCUST VPS LIQ VERD fiecare în valoare de 10 
euro (echivalentul în lei al sumei de 49 RON /bucată); 

 
Participanții Persoane Juridice și Participanții Clienți nonVodafone nu sunt eligibili pentru 
câștigarea următoarelor Premii Zilnice: bonusuri de date/minute naționale în rețeaua Vodafone,  
coduri de reducere pentru telefoane achiziționate din magazinul online Vodafone și reîncărcări 
cu credit ale cartelei preplătite Vodafone. 
 
Premiile Zilnice au o valoare totală estimată de 870.59 euro (echivalentul în lei al sumei de 
4,064  RON). Valoarea totală precum și valoarea individuală a fiecărui Premiu Zilnic au fost 
calculate la cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Națională a României la data 
de 18.06.2018) 
 
Alocarea Premiilor Zilnice  
Alocarea Premiilor Zilnice se face în mod aleatoriu utilizându-se mijloace electronice automate, 
iar factorul uman nu poate interveni în desemnarea câștigătorilor. 
 
Produsele fizice oferite ca Premii Zilnice vor fi livrate prin curier în termen de maxim 15 zile 
lucrătoare din momentul în care Participantul completează formularul de livrare în Aplicație. 
Formularul se poate completa în maxim 10 zile calendaristice de la data încetării Campaniei. 
Premiile Zilnice vor fi livrate de către Organizator câștigătorilor, fără costuri de livrare în 
sarcina Participanților câștigători.  
 
Bonusurile de date  Vodafone se activează la solicitarea Participantului prin apăsarea butonului 
“Activează acum bonusul” din pagina de câștig a Aplicației. În cazul în care Participantul nu 
activează bonusul din pagina de câștig, acesta se poate activa din pagina de listare a premiilor, 
care poate fi accesată apăsând pe butonul “Vezi premiile”. Bonusul poate fi activat în termen de 
30 de zile calendaristice de la data alocării. Bonusurile se pot consuma cu o oferta prepay 
Vodafone activă, respectiv pe un abonament Vodafone activ.  
 
Codurile de reducere la achiziția de produse /servicii Vodafone online și ale partenerilor și 
codurile de reîncărcare pentru Cartela Vodafone vor fi afișate în pagina de câștig și vor fi 
vizibile și în pagina de listare a premiilor, pe care Participantul o poate accesa apăsând pe 
butonul “Vezi premiile” din ecranul principal al campaniei. Fiecare cod de reducere are o 
valabilitate proprie ce va fi comunicată în pagina dedicată Premiilor din Aplicație. 
 
5.3 Prevederi aplicabile ambelor categorii de Premii 
 

1) Valoarea totală a Premiilor (Premii Zilnice și Premiile Saptamanale) este de 35,657 euro 
(echivalentul în lei al sumei de 166,455 RON , calculat la cursul de schimb EURO / 
RON comunicat de Banca Națională a României la data de 18.06.2018). 
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2) Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani. 
 
3) Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea sau activarea unui Premiu 

în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului, nu poate fi 
contactat, și-a dezactivat contul My Vodafone, a uitat datele de identificare din cont (parolă 
și nume utilizator) sau contul My Vodafone a fost utilizat în mod fraudulos de terți 
neautorizați, are telefonul defect sau numărul de telefon nevalabil, are mesageria neactivată 
sau supraîncărcată și nu primește informări prin SMS cu privire la Premii, are numărul 
suspendat (inclusiv pe motiv de fraudă sau neplată); nu are serviciul de date activ, nu 
vorbește limba română, nu are serviciul de roaming activ în timp ce este contactat de 
Vodafone, are handicap auditiv sau de altă natură sau pentru orice situații în care Utilizatorul 
nu poate fi contactat sau nu trimite datele de contact pentru alocarea Premiului. În această 
situație, după cum este cazul: 

 
˗ Participantul va fi desemnat necâștigător al Premiului Saptamanal și se va trece la 

contactarea Participanților de rezervă, sau  
 

˗ Premiul Zilnic va rămâne nealocat sau va expira perioada stabilită pentru activarea 
acestuia. 

 
4) În cazul în care Premiul Zilnic / Premiul Saptamanal este alocat unui utilizator (SIM) 

aparținând unui cont de Persoană Juridică, utilizatorul este informat că Persoana Juridică, 
titulară a contractului de servicii de comunicații electronice, este proprietara de drept a 
Premiului respectiv. Utilizatorului căruia i s-a alocat Premiul îi revine răspunderea de a 
informa și de a preda Premiul Persoanei Juridice. Vodafone nu își asumă nicio răspundere 
pentru situațiile în care utilizatorii în mod intenționat sau din culpă încalcă obligațiile 
prezentului paragraf.  

 
ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate 
Participanților, 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 ca 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: 
 

˗ În cazul Premiului Saptamanal, doar prin apel telefonic Organizator, iar nu prin 
SMS, email, whatsapp sau alte mijloace de comunicare. În cadrul apelului se vor 
solicita următoarele informații: nume, prenume, nume utilizator pentru contul My 
Vodafone și alte dovezi care să confirme validitatea participării în Campanie. 
 

˗ În cazul Premiilor Zilnice, doar în Aplicația My Vodafone, în pagina de afișare premii. 
 

˗ Pentru ambele categorii de premii, în vederea limitării fraudelor, Vodafone are dreptul 
de a solicita Participantului câștigător anterior alocării unui Premiu dovezi care să 
confirme: a) identitatea acestuia (ex. prezentarea actului de identitate), b) corectitudinea 
datelor din contul My Vodafone, c) faptului că este utilizatorul real al numărului de 
telefon asociat contului din Aplicație. 

 
Totodată, Organizatorul pune în vedere că Vodafone nu solicită sau condiționează validarea 
câștigătorilor / transmiterea premiilor de transmiterea vreunor sume de bani, informații 
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confidențiale (ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole etc) către terți 
sau Vodafone.  
 

6. Protecția datelor personale 
 
1) Prin participarea la Campanie, Participanții consimt că Organizatorul și Agenția 

(împuternicitul Organizatorului în sensul legii 677/2001) 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 numerele de telefon ale 
Participanților la Campanie.  

 
2) De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord să furnizeze 

următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator și Agenție 
în vederea: 

 
˗ Alocării unui Premiu Zilnic, care nu necesită livrare: nume și prenume, număr de 

telefon, adresă de email;  
 

˗ Livrării unui Premiului Zilnic: nume și prenume / denumire societate, număr de 
telefon, adresă de email, domiciliu/ sediu social, date de identificare din actul de 
identitate / certificatul de înregistrare al societății, respectiv CUI societate. 

 
˗ Alocării și predării Premiului Saptamanal: nume și prenume / denumire societate, 

număr de telefon, adresă de email, domiciliu/ sediu social, date de identificare din actul 
de identitate / certificatul de înregistrare al societății, respectiv CUI societate. 
 

˗ Realizarea unor operatiuni in aplicatia My Vodafone (plata facturii, reincarcare 
cartela, reinoire abonament) pentru a putea oferi extra sanse de castig la Premiului 
Saptamanal. 

 
3) În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul condiționează atribuirea Premiului 

Saptamanal și a Premiilor fizice mai mari de 600 lei de prezentarea actelor de identitate, 
inclusiv CNP / actele societății. Atribuirea Premiilor Zilnice fizice trimise prin curier 
Participanților este de asemenea, condiționată de prezentarea actelor de identitate în scopul 
validării câștigătorului de către curier.  

 
4) Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc 

consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.  
 
5) Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele 

câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate.  
 
6) Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul 

prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de 
Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, 
Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat. 

 
7) Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi 

folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără 
niciun fel de obligație de plată. 



 
 

  
 

 10/11 

 

 
8) 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 prezenta Campanie și să le utilizeze conform 
prezentului Regulament și legislației în vigoare. 

 
9) În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestora, Organizatorul 
recunoaşte dreptul Participanților de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, de a 
avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. 
Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile și în condiţiile 
prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele 
definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea 
exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată 
şi semnată către Organizator la adresa sediului social sau la următorul număr de fax: 037202 
14.13. 

 
7. Taxe şi Impozite 

 
1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în această Campanie precum și 

costurile de livrare a Premiilor Zilnice fizice. Toate costurile ce decurg din ridicarea 
Premiilor obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii 
în cadrul Campaniei, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de 
intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și 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, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. 
Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru 
veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.  

 
3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii 

de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului. 
 
4) Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de 

impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie. 
 

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

Premiilor stabilite conform prezentului Regulament.  
 
2) Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină 

imposibilitatea participării la Campanie sau afectează buna desfășurare a activităților 
descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor 
limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: încărcarea rețelei, neutilizarea corectă a 
Aplicației My Vodafone, încărcarea memoriei telefonului, ieșirea din aria de acoperire 
Vodafone, consumarea creditului aferent cartelei Vodafone, depășirea limitei de credit 
pentru abonamente, furtul cartelei  SIM, etc. 
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3) Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la deținerea cu titlu valabil a 
cartelelor preplătite sau a SIM-urilor deținute de Participanții non-Vodafone inclusiv dar 
fără a se limita la furtul sau utilizării neautorizate a acestora. 

 
4) Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care accesul în Aplicația My 

Vodafone sau pe platforma Aplicației va fi restricționat ca urmare a unor erori tehnice, 
accesărilor neautorizate de către terți, bugg-uri ale sistemului, viruși sau alte incidente 
informatice sau de rețea. În cazul existenței unor astfel de incidente, Vodafone are dreptul 
de a restricționa accesul la Aplicație (total sau parțial), poate elimina din campanie anumiți 
utilizatori (pe motiv de suspiciune de fraudă, accesări neautorizate, conturi multiple, etc) 
sau poate suspenda Campania până la remedierea defecțiunilor tehnice. 

 
5) Vodafone nu răspunde pentru situațiile în care utilizatorii unui cont de Persoană Juridică nu 

vor informa Persoana Juridică despre alocarea vreunui Premiu din Campanie.  
  

9. Forța Majoră și 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 forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice 
Participanților la Campania existentă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la 
apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit. 
 

10. Legea aplicabilă. Litigii 
 
1) Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 
 
2) Orice dispută apărută în legătură 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 competente. Hotărârea comitetului este obligatorie pentru 
Participanți până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.  

  
 
Tehnoredactat la Biroul Individual Notarial CERTUM din Municipiul Bucuresti, într-un singur 
exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicate, din care unul va 
ramâne în arhiva biroului notarial și 2 (doua) exemplare au fost eliberate parții. 
 
Organizator, 
 
 
 
 
 

VODAFONE ROMANIA S.A. 
Prin reprezentant, 

   

    LUCIAN Crăciun – MANAGER SENIOR AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC 


