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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

„Castiga un weekend de vis la Paris” 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Castiga un weekend de vis la Paris” (numita in cele ce 

urmeaza “Campania”) este compania US FOOD NETWORK S.A., societate inregistrata in Registrul 

Comertului sub nr. J40/24660/1994, avand CUI RO6645790, cu sediul in Bucuresti, B-dul. 

Magheru, nr. 28-30, sector 1, reprezentata prin D-ul Marian Gogu in calitate de Director General, 

inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in 

baza notificarii nr. 27667, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul de reclama, 

marketing si publicitate, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. 

1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu 

pentru toti participantii si este alcatuita dintr-o loterie, in urma careia va fi desemnat castigatorul 

premiului, asa cum este mentionat la sectiunea 5.1. de mai jos, prin tragere la sorti. Campania se 

va desfasura la nivel national, in toate restaurantele KFC, in perioada 14 februarie 2014 – 16 

februarie 2014. 

1.3. Concursul se va desfasura prin intermediul agentiei S.C. GOLINHARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., 

persoana juridica romana, cu sediul in Str. Ceasornicului nr. 17, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, inregistrata la Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 18027 

reprezentata prin Hortensia NASTASE, Managing Partner, care are si calitatea de imputernicit al 

Organizatorului, (denumita in cele ce urmeaza "Agentia"). 

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE 

2.1. Produsele participante la Campanie sunt KFC - Smart Menu Plus, marca inregistrata apartinand US 

FOOD NETWORK S.A. (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in 

restaurantele KFC in data de 14 februarie, in limita stocului disponibil in restaurant. Numai in 

data de 14 februarie 2014 cutiile continand Smart Menu Plus vor fi marcate cu cod promotional si 

vor putea fi incrise in promotie. Alte branduri sau produse apartinand US FOOD NETWORK S.A. nu 

sunt parte din prezenta campanie. 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de 18 ani 

impliniti la data prezentei campanii, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor 

Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei 

promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).  

3.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 

3.3 Participantii trebuie sa pastreze eticheta ambalajului cu codul promotional format din 8 caractere 

inscris in campanie, conform Regulamentului, ca in cazul contactarii acestora ca potentiali 

castigatori sa poata confirma reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta Organizatorului 

eticheta originala cu codul castigator, pentru validare.  

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

Prezenta Campanie promotionala se desfasoara sub forma unei loterii, in cadrul careia este desemnat 

castigatorului premiului. 

 

 Pentru a participa la loteria organizata in cadrul aceastei Campanii, consumatorii trebuie sa 

achizitioneze cel putin un produs participant, in limita stocului disponibil in restaurante, sa primeasca 

ambalajul etichetat cu codul promotional format din 8 caractere aferent produsului, sa pastreze bonul 

de casa de la achizionarea produsului si sa inscrie in Campanie codul etichetei, in perioada 14 februarie 

2014 – 16 februarie 2014, ora 23.59 (inclusiv), dupa cum urmeaza: 
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 Codul format din 8 caractere de pe ambalajul meniului Smart Menu Plus va fi trimis prin SMS la 

numarul 1893, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote.  

 

Fiecare cod poate fi inscris in Campanie o singura data. 

Un participant identificat unic cu un numar de telefon se poate inscrie in Campanie, cu maxim 5 coduri 

promotionale. 

In vederea obtinerii de informatii referitoare la inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma 

corecta a codurilor, participantii pot solicita informatii in restaurantele KFC. 

 

 

INSCRIEREA in campanie PRIN SMS 

4.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1893  (numar cu 

tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 14 februarie 2014 – 16 februarie 

2014, ora 23.59 (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul de 

telefon 1893, a unui mesaj de participare compus din codul promotional obtinut la achizitia unui 

produs participant). 

4.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

conditii:  

a. sa contina codul promotional format din 8 caractere obtinut la achizitia unui 

produs participant; 

b. codul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie; 

c. codul promotional sa fie primit la numarul 1893 in perioada 14 februarie 2014 – 

16 februarie 2014, ora 23.59. 

 

4.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare 

SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1893, participantul va primi din partea 

Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri: 

a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional nu a mai fost 

inscris anterior in Campanie, atunci participantul va primi din partea 

Organizatorului urmatorul mesaj: „Felicitari! Codul este corect! Pastreaza 

stickerul cu codul inscris si bonul de casa pentru validare. Detalii in regulamentul 

disponibil pe www.kfc.ro. Succes!; 

b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional nu a mai fost 

inscris anterior in Campanie, iar de pe acel numar de telefon mobil au fost incrise 

in total 5 mesaje corecte, atunci participantul va primi din partea Organizatorului 

urmatorul mesaj: „Felicitari! Codul este corect! Ai atins limita de 5 coduri corecte 

inscrise! Pastreaza stickerele pentru validare. Detalii in regulament pe 

www.kfc.ro. Succes!” 

c. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional nu a mai fost 

inscris anterior in Campanie, iar de pe acel numar de telefon mobil au fost incrise 

in total mai mult de 5 mesaje corecte, atunci participantul va primi din partea 

Organizatorului urmatorul mesaj: „Ai depasit limita de coduri Smart Menu Plus pe 

care le poti inscrie de pe acest numar de telefon! Detalii in regulamentul 

disponibil pe www.kfc.ro. Succes!” 

d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul promotional trimis este corect, 

dar a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a 

mai fost inscris! Pentru informatii trimite un e-mail la kfc@mstd.ro cu codul tau. 

Detalii in regulamentul disponibil pe www.kfc.ro. Succes!” 

e. daca mesajul este invalid, respectiv nu a fost trimis in forma corecta sau mesajul 

in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.4.1. si art.4.2. 

de mai sus, atunci raspunsul va fi: „Codul este incorect! Verifica si inscrie cu 

atentie codul corect descoperit pe sticker. Detalii in regulamentul disponibil pe 

www.kfc.ro. Succes!”,  

f. daca mesajul este trimis inainte de 14 februarie, respectiv inainte de inceperea 

campaniei, raspunsul va fi: „Campania promotionala KFC Castiga un weekend de 

vis la Paris incepe pe 14 februarie 2014, ora 00:00. Inscrie codul in perioada 

Campaniei. Iti multumim!” 
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g. daca mesajul este trimis dupa data de 16 februarie, respectiv dupa incheierea 

campaniei, raspunsul va fi: „Campania promotionala Castiga un weekend de vis 

la Paris s-a incheiat pe 14 februarie 2014, ora 23:59. Urmareste campaniile 

urmatoare pe www.kfc.ro. Multumim!” 

 

4.4. La tragerea la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1893 care nu cuprind 

informatiile solicitate conform art. 4.1. si art. 4.2. de mai sus, precum si SMS-urile primite in afara 

perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament. 

4.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: 

a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 

1893, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau 

la un alt numar de telefon; 

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a 

mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 4.3. de mai sus, determinate de 

factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; 

c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi 

identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la 

Campanie; 

d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie 

mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a 

trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe 

ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit; 

e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de 

telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de 

telefonie pe perioadele de trafic intens; 

f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod inscris; 

Aplicatia SMS va inregistra codurile in ordinea cronologica a primirii lor si va 

raspunde cu mesaj SMS daca un cod a mai fost inscris anterior in concurs. 

g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de 

pe care au fost inscrise in Campanie coduri promotionale; 

h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor 

castigatoare. Orice replamatie referitoare la posesia si sau dreptul de proprietate 

asupra etichetelor cu codurile castigatora vor fi facute inscris, pe adresa de e-

mail kfc@mstd.ro. Aceste reclamatii vor fi solutionate de catre echipa KFC pana la 

tragerea la sorti a castigatorului. In cazul unui cod care a mai fost inscris in 

concurs, cel care reclama posesia lui va trebui sa faca dovada acestiu lucru prin 

prezentare in original a cutiei cu codul in discutie si a bonului de achizitie al 

produsului. (ca alternativa va trimite in prima faza o poza cu cutia/stickerul cu 

codul promotional). Agentia organizatoare va identifica in baza de date toate 

numerele de telefon de la care a mai fost inscris acel cod si va solicita tuturor 

celor care au inscris acelasi cod sa faca dovada detinerii ambalajului cu codul 

inscris. Daca nu poate face dovada in termen de maxim 24 ore, va fi validat cel 

care a dovedit primul ca se afla in posesia codului. 

i. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra codurilor promotionale 

nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda 

premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii 

unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 

4.6. Dupa data limita de primire a mesajelor (16 februarie 2014, ora 23.59), Organizatorul nu este 

responsabil in legatura cu trimiterea / primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei. 

 

. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE  

 

5.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se va acorda 1 (unu) premiu prin tragere la sorti, in 

valoare comerciala totala de 5737.5 RON fara TVA. Descrierea si valoare premiului este detaliata 

mailto:kfc@mstd.ro
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mai jos. La suma mentionata mai sus se vor adauga taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute 

la sursa conform legislatiei in vigoare. 

 

PREMIUL – se acorda prin tragere la sorti la sfarsitul campaniei si consta intr-o excursie pentru 2 

persoane la Paris (2 nopti). Valoarea premiului este de 1275 EUR (calculati si platiti in RON la 

cursul de 4,5 RON /EUR). Valoarea in RON a premiului este de 5737.5 RON. Premiul constand in 

excursie implica: transport cu avionul clasa economy Bucuresti -Paris si retur, cazare la hotel de 4* 

cu mic dejun inclus pentru 2 persoane, diurna in valoare de 240 EUR cash pe care castigatorul ii va 

primi de la Organizator in momentul intrarii in posesie a premiului. Premiul va  fi revendicat pana in 

data  de 30 martie 2014, acest lucru insemnand confirmarea perioadei fixe in care castigatorului va 

pleca in excursie. Perioada excursiei poate fi oricand in luna Martie sau Aprilie 2014, dar nu mai 

tarziu de 30 Aprilie 2014. Nerevendicarea premiului pana la data de 30 Martie sau refuzul 

castigatorului de a intra in posesia premiului (de a pleca in excursie) pana cel tarziu pe 30 Aprilie 

2014 duce la pierderea premiului.  

 

5.2. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu. In cazul refuzului potentialului castigator de a 

beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa 

intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara 

etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde 

dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul va apela la rezervele extrase la 

tragerea la sorti, in ordinea extragerii acestora. Daca nici rezervele nu pot fi validate, Organizatorul 

isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul. 

 

 

ACORDAREA PREMIULUI PRIN TRAGERE LA SORTI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI 

 

1. Codul promotional castigator va fi ales printr-un mecanism informatic, prin extragere aleatorie. 

Tragerea la sorti se va desfasura pe data de 18 februarie 2014 si vor participa inscrierile din 

Campanie facute in perioada 14 februarie 2014 – 16 februarie 2014. Se va extrage un cod 

castigator precum si 5 rezerve ale acestuia;  

2. Tragerea la sorti electronica, aleatoare a codul castigator al premiului mentionat la art. 5.1 de 

mai sus, va avea loc in prezenta unui avocat si a unei comisii formata dintr-un reprezentant al 

Organizatorului si unul al Agentiei. 

3. In cadrul extragerii electronice aleatoare se va desemna un castigator si 5 rezerve. Ordinea in 

care se vor extrage cele 5 rezerve va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de 

avocatul ce asista la tragerea la sorti. Extragerea se va face din baza de date formata din 

totalitatea codurilor inscrise in perioada campaniei. 

4. Potentialul castigator al Campaniei promotionale desemnat prin tragere la sorti va fi contactat, de 

catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon pe care l-a inscris in Campanie 

pentru a fi validat, in decurs de 3 zile (lucratoare) de la tragerea la sorti. In cazul in care acesta 

nu va raspunde la telefon Organizatorul, respectiv Agentia va reveni cu telefon in fiecare din cele 

3 zile, de cel putin 3 ori pe zi in intervale orare diferite. Daca in urma incercarilor de contactare 

potentialul castigator nu raspunde la telefon, Organizatorul, respectiv Agentia va transmite un e-

mail (cu minim 48h inainte de expirarea termenului de validare a premiului). Daca in urma 

incercarilor de contactare telefonica si prin e-mail, potentialul castigator nu va raspunde acesta 

va fi invalidat si Organizatorul va apela la rezerve in ordinea extragerii lor. Procedura de 

contactare se va repeta identic pentru fiecare rezerva. 

5. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de 

la care s-a primit sau alaturi de care a fost inscris codul promotional extras potential castigator 

identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, si faptul ca 

detine eticheta cu codul promotional extras castigator. Codul inscris pe eticheta produsului 

trebuie sa corespunda cu codul promotional extras castigator. In aceste conditii castigatorul va fi 

validat si-i vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in 

prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de 

date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor. 

6. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri, acestea vor fi comunicate pe 

rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea etichetei cu codul promotional 
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extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul promotional  

extras castigator, constatarea unor neconcordante intre eticheta cu codul promotional comunicat 

telefonic si cel extras castigator sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si 

neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential 

castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea 

Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda in vederea validarii la contactarea 

rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa 

procedura prevazuta in prezentul articol. 

7. Pentru validarea castigatorului acesta trebuie sa trimita, in termen de 48 ore de la comunicarea 

Organizatorului (telefonic) prin e-mail sau fax eticheta cu codul promotional castigator impreuna 

cu bonul fiscal primi la achizitia produsului. De asemenea pentru a putea intra in posesia 

premiului castigatorul va trebui sa prezinte organizatorului eticheta cu codul castigator in original. 

Acest lucru se poate face trimitand eticheta in original prin curier sau prin intermediul 

reprezentantilor Organizatorului (KFC) (in cadrul magazinelor KFC). Imposibilitatea validarii 

etichetei originale in termen de 48 h de la comunicarea telefonica duce automat la invalidarea 

castigatorului si in consecinta Organizatorul va apela le rezervele disponibile in ordinea extragerii 

acestora. 

8. Refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la atribuirea premiului 

Online duce la invalidarea acestuia ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a 

premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In aceasta situatie Organizatorul va 

apela la rezerve in ordinea extragerii lor, aplicand aceeasi procedura de validare. 

9. In cazul in care niciunul din cei 5 participanti extrasi ca si rezerve pentru castigarea Premiului nu 

indeplineste conditiile mentionate in prezentul regulament si nu poate fi validat final, premiul 

respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit. 

10. Premiul atribuit prin tragere la sorti va fi pus in posesia castigatorului prin grija Organizatorului 

pana pe 30 Aprilie 2014. Castigatorul este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului 

eticheta cu codul promotional desemnat castigator si bonul fiscal pentru a fi validat final si a i se 

atribui premiul, in caz contrar Organizatorul rezervandu-si dreptul de a-l invalida. De asemenea, 

in cazul in care reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre 

datele comunicate telefonic si cele din documentul de identitate prezentat de potentialul 

castigator sau de pe eticheta cu codul promotional prezentat, acesta va fi invalidat pentru aceste 

motive, intocmindu-se un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt, Organizatorul 

rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Validarea finala a castigatorilor 

loteriei si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de 

validare.  

11. Castigatorului i se va solicita, in mod distinct, prin procesul-verbal de validare, si acordul pentru 

inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si 

introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare 

de marketing direct. 

12. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin 

mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de 

Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta 

situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar 

datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea 

castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor 

personale in activitati ulterioare de marketing direct. 

13. Castigatorul isi va exprima prin procesul-verbal de validare  acordul ca numele si imaginea sa sa 

fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare  audio si/sau video si/sau presa scrisa 

(ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente si/sau in legatura cu Campania. 

14. In cazul existentei unor reclamatii sau revendicari ulterioare procesului de validare Organizatorul 

ii va solicita consumatorului sa formuleaze reclamatia sa in scris, iar in termen de 48 de ore de la 

data formularii acelei reclamatii sa faca dovada detinerii in original a etichetei cu codul 

promotional revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii etichetei cu codul promotional 

revendicat in original prin prezentarea cu aceasta eticheta la adresa Organizatorului, prin 

expedierea acestuia - prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, sau orice alta 

modalitate, pentru a se putea face validarea sa. 
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15. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci 

este necesară existenţa unei procuri semnată şi autentificată la un Notar de către câştigător, 

procură ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea 

unei declaraţii prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din 

acordarea oficială a premiului, precum şi de plata de despăgubiri sau reclamaţii de orice natură în 

legătură cu acesta. 

 

 

SECŢIUNEA 6. EXPEDIEREA PREMIILOR CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

6.1 Punerea in posesie a premiilor se va face prin grija Organizatorului si a Agentiei dupa cum 

urmeaza:  Premiul constand in excursie la Paris, pentru doua persoane, 2 nopti inclusiv transport 

cu avionul clasa economy Bucuresti -Paris si retur, cazare la hotel de 4* cu mic dejun inclus pentru 

2 persoane, diurna in valoare de 240 EUR cash pe care castigatorul ii va primi de la Organizator in 

momentul intrarii in posesie a premiului va fi revendicat pana in data de 30 martie 2014. 

Castigatorul premiului va confirma perioada exacta in care va pleca in excursie. Perioada excursiei 

poate fi oricand in luna Martie sau Aprilie 2014, dar nu mai tarziu de 30 Aprilie 2014.  

6.2 Punerea in posesia premiului se va face in urma validarii preliminare a castigatorilor conform 

procedurii de mai sus 

6.3 Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia 

premiului (la data si in parametrii specificati). 

6.4 Nu este posibila modificarea parametrilor premiului excursie, de catre castigator. Orice alte 

cheltuieli generate de excursie (inclusiv asigurarile de sanatate, etc), de punerea in posesia 

premiului ori de orice alta natura exceptand cheltuielile definite in descrierea premiilor intra in 

grija exclusiva a castigatorului. 

6.5 De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot apare 

in legatura cu premiul excursie, cum ar fi ca exemplu dar fara sa se limita la: 

 Avionul sau orice alt mijloc de transport ales nu pleaca la data si ora specificate sau este 

anulat; 

 autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului; 

 castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata 

 in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, mijloace de 

transport etc., acestea vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o 

raspundere. 

6.6 In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a 

castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nici o obligatie de compensare, 

despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului. 

 
SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

7.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor etichete care sunt ilizibile, degradate, 

modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, 

incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale etichetelor sau ale elementelor lor componente 

datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat 

cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin SMS sau dupa data de 16 februarie 

2014 ora 23.59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

7.2. US FOOD NETWORK S.A. (Organizatorul), agentia Organizatorului, vanzatorii produselor 

promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau 

alte erori sau pentru modificarea ambalajelor promotionale si a elementelor componente 

necorespunzatoare. 

7.3. Organizatorul Campaniei, prin intermediul imputernicitul acestuia, Golin Harris Public Relations nu 

este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile 

oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din 

campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il 
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retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal.        

 

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL 

 

8.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 

participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor 

personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in 

registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 27667) in vederea efectuarii 

tragerii la sorti si validarii castigatorului extras, atribuirea premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale 

ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile).  

8.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in 

conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la 

promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: 

dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor 

(art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15). Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor 

Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Blvd Gheorghe Magheru 28 – 30, Municipiul 

Bucuresti, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata. 

8.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare 

pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în 

prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non 

urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, 

de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de 

situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia 

cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o 

cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate 

cu prevederile legii 677 / 2001.   

8.5. Scopurile constituirii şi administrării bazei de date sunt: desemnarea câştigătorilor prezentei 

promoţii, realizarea de rapoarte statistice, informarea participanţilor prin SMS cu privire la alte 

acţiuni desfăşurate în viitor (noi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing). 

8.6. Participanţilor la promoţie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a promoţiei (contravaloarea SMS-

urilor trimise in campanie, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii 

promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei.  

8.7. Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit pe site-ul www.kfc.ro, si disponibil in 

toate restaurantele KFC participante (toate restaurantele KFC din tara). 

 

 

 
 

 


