REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Taco Bell Monday Challenge – Fa-ti #luneacalumea”
Perioada de desfasurare: 02 aprilie 2018 – 23 aprilie 2018

ART. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul Concursului „Taco Bell Monday Challenge – Fa-ti #luneacalumea„ numit in cele ce
urmeaza "Concurs") este CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L. inregistrata in conformitate cu legea romana, cu
sediul social in Romania, Calea Dorobantilor, camera 11, nr. 239, etaj 2, sect. 1, Bucuresti si adresa de
corespondenta in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/9570/2017, cod fiscal 37783734, reprezentata legal de Dl. Costica Misaca in calitate de Director
General, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Concursul se va desfasura prin intermediul agentiei GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. persoana juridica
romana, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, 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 Irina Roncea, Director General Adjunct, (denumita in cele ce urmeaza "Agentia").
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceast concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.
Participantii Concursului sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor
prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile
in Romania, pe pagina web www.taco-bell.ro si pe pagina de Facebook a Organizatorului
https://www.facebook.com/tacobellro/.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari
sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelor
canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior, precum si prin notificarea
autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul
de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului. Orice
modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi
comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina web www.taco-bell.ro si pe
pagina de Facebook https://www.facebook.com/tacobellro/, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa
devina aplicabile.
ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, online, prin intermediul paginii de
Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/tacobellro/.
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2.2. Concursul se va desfasura in perioada 02 aprilie 2018, ora 12:00 – 23 aprilie 2018, ora 23:59 inclusiv.
ART. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata
a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:




In format electronic, prin accesarea paginii web www.taco-bell.ro;
In sectiunea Notes de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/tacobellro/.
In urma unei solicitari scrise, trimise la adresa de email a Organizatorului: contact@taco-bell.ro.

3.2. Potrivit deciziei Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv
prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale
le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul garanteaza ca derularea Concursului pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/ nu este sponsorizata, administrata si nici nu va fi asociata in vreun
fel platformei de socializare Facebook.
ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau
resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, Agentiei, ai societatilor si colaboratoriilor
acestora implicati in organizarea si desfasurarea Concursului si nici membrii familiilor tuturor acestora si
rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv.
4.3. Participand la Concursul organizat de Organizator pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/, Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili
de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs precum si de corectitudinea
acestor informatii.
4.4. Participantii sunt de acord si inteleg ca toate informatiile/datele furnizate pe
https://www.facebook.com/tacobellro/ cu ocazia participarii la Concurs sunt furnizate direct
Organizatorului sau Agentiei iar nu platformei de socializare Facebook.
ART. 5 – PREMIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
5.1. Premiile ce se vor acorda prin trageri la sorti in cadrul Concursului, sunt:

Tip premiu

Numarul de
premii acordate

Valoare unitara
premiu (LEI, TVA
inclus)

Valoarea totala a
premiilor (LEI, TVA
inclus)

4

90

360

Skateboard
(personalizat Taco Bell)

2

Punga Taco Bell
(contine 1 Tricou; 1 Pix si 1 Agenda)

16

88

1408

5.1. Premiile mai sus mentionate vor fi acordate prin trageri la sorti saptamanale, conform mentiunilor
prezentului Regulament. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna cate 5 castigatori si 10 rezerve
aferente.
5.2. Valoarea totala, cu TVA inclus, a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 1760 lei.
5.3. Descrierea premiilor este cu titlu informativ.
5.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in
bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
5.5. Un Participant va putea castiga in cadrul Concursului maximum un (1) singur premiu, prin tragere la
sorti, pe saptamana. Un Participant poate castiga maximum 4 premii (cel mult 1 premiu pe saptamana)
pe toata perioada desfasurarii intregului Concurs.
ART. 6 – MECANISMUL CONCURSULUI
6.1. Participantii se pot inscrie in Concurs incepand cu data de 02.04.2018 (ora 10:00:00) si pana la data de
23.04.2018 (ora 23:59:59), in fiecare zi de luni, dupa cum urmeaza:
-

provocarea 1: intre 02.04.2018, ora 10:00:00 pana in data de 02.04.2018, ora 23:59:59;
provocarea 2: intre 09.04.2018, ora 10:00:00 pana in data de 09.04.2018, ora 23:59:59;
provocarea 3: intre 16.04.2018, ora 10:00:00 pana in data de 16.04.2018, ora 23:59:59;
provocarea 4: intre 23.04.2018, ora 10:00:00 pana in data de 23.04.2018, ora 23:59:59;

6.2. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
(1)

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul
6.3 de mai jos;
(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe pagina web www.facebook.com (in cazul
in care au deja cont de utilizator);
(4) Participantul trebuie sa interactioneze cu pagina https://www.facebook.com/tacobellro/ si sa urmeze
pasii de inscriere conform mentiunilor de mai jos.
6.3. Inscrierea in provocarea 1 a Concursului, Purple Monday (in perioada 02.04.2018, ora 10:00:00 –
02.04.2018, ora 23:59:59):
1.
Sa acceseze pagina de Facebook de pe https://www.facebook.com/tacobellro/, in perioada de
desfasurare a provocarii: 02.04.2018, ora 10.00 – 02.04.2018, ora 23.59.59, inclusiv.
2. Participantii trebuie sa acceseze postarea dedicata provocarii 1 de pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/ si sa incarce o poza in care acesta este imbracat in mov, insotita de
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hashtag-ul #luneacalumea, printr-un comentariu la postarea dedicata etapei, pe perioada desfasurarii
provocarii 1.
6.4. Inscrierea in provocarea 2 a Concursului, Monday Adrenaline (in perioada 09.04.2018, ora 10:00:00 –
09.04.2018, ora 23:59:59):
1. Sa acceseaza pagina de Facebook de pe https://www.facebook.com/tacobellro/, in perioada de
desfasurare a provocarii: 09.04.2018, ora 10.00 – 09.04.2018, ora 23.59.59, inclusiv.
2. Participantii trebuie sa acceseze postarea dedicata provocarii 2 de pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/ si sa incarce o poza in care Participantul apare impreuna cu un
skate sau cu o bicicleta sau cu rolele, insotita de hashtag-ul #luneacalumea, printr-un comentariu la
postarea dedicata provocarii, pe perioada desfasurarii provocarii 2.
6.5. Inscrierea in provocarea 3 a Concursului (in perioada 16.04.2018, ora 10:00:00 – 16.04.2018, ora
23:59:59):
1.
Participantii trebuie sa trimita un mesaj amuzant prin orice mediu digital (ex: WhatsApp, SMS, e-mail,
Facebook messenger, Instagram message) unui prieten. Sa acceseze pagina de Facebook de pe
https://www.facebook.com/tacobellro/, in perioada de desfasurare a provocarii: 16.04.2018, ora 10:00:00
– 16.04.2018, ora 23:59:59, inclusiv.
3.
Sa
acceseze
postarea
dedicata
provocarii
3
de
pe
pagina
de
Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/ si sa incarce un screen shot al mesajului trimis catre un prieten,
insotit de hashtag-ul #luneacalumea, printr-un comentariu la postarea dedicata provocarii, pe perioada
desfasurarii provocarii 3.
6.6. Inscrierea in provocarea 4 a Concursului, Time for a Monday Break (in perioada 23.04.2018, ora
10:00:00 – 23.04.2018, ora 23:59:59):
1.
Sa acceseze pagina de Facebook de pe https://www.facebook.com/tacobellro/, in perioada de
desfasurare a provocarii: 23.04.2018, ora 10:00:00 – 23.04.2018, ora 23:59:59, inclusiv.
2. Participantii trebuie sa acceseze postarea dedicata provocarii 4 de pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/ si sa incarce un selfie din orice restaurant Taco Bell de pe teritoriul
Romaniei (Taco Bell Mega Mall sau Taco Bell Baneasa), insotita de #luneacalumea, printr-un comentariu la
postarea dedicata provocarii, pe perioada desfasurarii provocarii 4.
Respectand conditiile provocarii din fiecare saptamana de mai sus, Participantii vor intra automat in
tragerea la sorti aferenta perioadei de desfasurare a provocarii pentru unul dintre premiile acordate
saptamanal.
Mesajul inregistrat de catre un participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:





sa nu contina nici un mesaj cu continut licentios imoral sau antisocial;
sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod
direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socioeconomic;
sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze
intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate
si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
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sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care
Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci
inregistrate sau neinregistrate, acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau
inlocui respectivele referiri/mesaje;
sa nu contina aluzii la marcile de tigarete sau alcool;
sa nu contina mesaje adresate minorilor („baby” nu se refera exclusiv la minori);
sa nu faca referire la minori („baby” nu se refera exclusiv la minori);
sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe site.

6.7. Un Participant se poate inregistra o singura data in cadrul unei provocari de Concurs si poate castiga un
singur premiu pe toata durata de desfasurare a fiecarei provocari din cadrul Concursului. Participantul poate
castiga un numar maxim 4 premii (cel mult 1 premiu pe saptamana), daca se inscrie la toate cele 4 provocari.
6.8. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii
la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea,
participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le
publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tacobellro/.
Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea
legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul
de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs mesajele
transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.
ART. 7 – ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Premiile descrise la Art 5. se vor acorda, prin trageri la sorti, dupa cum urmeaza:
Pentru Provocarea 1: in data de 03.04.2018 se va organiza o tragere la sorti prin care se vor desemna
castigatorii primei provocari. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator pentru premiul constand
in Skateboard, 4 castigatori pentru premiile constand in Punga Taco Bell si cate 2 rezerve aferente pentru
fiecare in parte. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada de desfasurare a
provocarii 1.
Pentru Provocarea 2: in data de 10.04.2018 se va organiza o tragere la sorti prin care se vor desemna
castigatorii provocarii 2. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator pentru premiul constand in
Skateboard, 4 castigatori pentru premiile constand in Punga Taco Bell si cate 2 rezerve aferente pentru
fiecare in parte. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada de desfasurare a
provocarii 2.
Pentru Provocarea 3: in data de 17.04.2018 se va organiza o tragere la sorti prin care se vor desemna
castigatorii provocarii 3. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator pentru premiul constand in
Skateboard, 4 castigatori pentru premiile constand in Punga Taco Bell si cate 2 rezerve aferente pentru
fiecare in parte. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada de desfasurare a
provocarii 3.
Pentru Provocarea 4: in data de 24.04.2018 se va organiza o tragere la sorti prin care se vor desemna
castigatorii provocarii 4. In cadrul tragerii la sorti se va desemna 1 castigator pentru premiul constand in
Skateboard, 4 castigatori pentru premiile constand in Punga Taco Bell si cate 2 rezerve aferente pentru
fiecare in parte. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada de desfasurare a
provocarii 4.
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In tragerea la sorti vor intra toti participantii ce indeplinesc conditiile de inscriere stipulate in cadrul fiecarei
provocari din cadrul Concursului. Tragerea la sorti va fi electronica si se va efectua cu ajutorul site-ului
random.org.
Un Participant poate castiga cate premiu pe durata de desfasurare a unei provocari din cadrul Concursului.
Un Participant poate castiga maximum 4 premii (1 pe saptamana) pe toata durata de desfasurare a
Concursului.
7.2. Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu
care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de
desfasurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu acordat in cadrul
Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
o
o
o

o

o

Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6. de mai sus;
Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea
de Concurs aferenta provocarii pentru care acestia au fost extrasi, in cursul zilelor de miercuri,
in data de 04.04.2018, 11.04.2018, 18.04.2018, respectiv 25.04.2018.
Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului, Participantii
desemnati castigatori trebuie sa contacteze reprezentatii Taco Bell, printr-un mesaj privat catre
Taco Bell Romania pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tacobellro/, in termen
de maxim 72 de ore de la momentul anuntarii acestora.
in momentul contactarii, Participantii trebuie sa declare, prin mesaj privat pe pagina de
Facebook https://www.facebook.com/tacobellro/, numele, prenumele, adresa de livrare,
numar de telefon de contact si CNP;

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.2. In cazul in care
castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 2 rezerve nominalizate pentru premiul respectiv
nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
7.3. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului,
prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile
lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost anuntata pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tacobellro/. Din momentul preluarii premiului, asftel cum este descris conform
art. 5, precum si art. 6, de catre Castigator, prin semnare de primire, Organizatorul este eliberat de orice
alta obligatie fata de Castigator.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea
acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a
acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu
poate fi contactat din cauza informatiilor incorecte cu care a creat contul de Facebook.
ART. 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

6

8.1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa
respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor mentionate de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si
eventualilor castigatori.
8.2. Organizatorul si Agentia nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor,
prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor
este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara participarile la
Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a
oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta
desfasurarea, imaginea sau costurile acestui Concurs in conditiile prevazute de Regulament sau care ar
putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.
8.5. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.
8.6. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea comunicarii datelor pentru
revendicarea prmeiului.
8.7. Pemiile acordate in cadrul Concursului nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se acorda
contravaloarea in bani a acestora. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta
intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a refuza premiul) sau
in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul Participant (client) va pierde dreptul de
atribuire a premiului.
8.8. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire
la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor
prevazute de legislatia fiscala. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor,
Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in
urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta care nu antreneaza culpa sa.
8.9. Eventualele contestatii privind desfasurarea Concursului pot fi transmise pana la sfarsitul zilei de 28 mai
2018. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi
trimise prin posta sau curier cu confirmare de receptie, catre Organizatorul CALIFORNIA FRESH FLAVORS
S.R.L., la adresa Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, Bucuresti. Contestatiile se vor solutiona de catre
Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta
se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.
8.10. Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de
Organizator in privinta Castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari
legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu
respecta Regulamentul Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa Concursului.
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8.11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la
premiile Concursului, ulterioare primirii a premiului de catre Participantul eligibil.
8.12. Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul
acestui Concurs sau de a utiliza oricare din premiile Concusrului exonereaza Organizatorul de orice
raspundere.
8.13. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un participant nu poate beneficia de premiu din
cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Concursului.
8.14. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a)
Nicio eroare in datele furnizate de catre Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are
nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Castigator;
b)
Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la pozele inscrise de catre Participanti, daca
acestea au fost insusite in mod ilegal; situatiile in care exista suspiciuni sau acuzatii de incalcare a
drepturilor de autor;
c)
Organizatorul nu este responsabil de actiunile ulterioare, altele decat cele ce tin de Concursu; in
curs, facute de catre participant.
d)
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive unui Castigator de a
intra in posesia premiului castigat sau de a utiliza oricare din premiile Concursului in termenul mentionat
in cadrul Art. 7;
e)
Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila / furnizorului de servicii de internet
aparute pe durata Concursului;
f)
Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de
catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului);
g)
Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera
9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android
(versiune minima 4.1);
h)
Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial
sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara
controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;
i)
Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a
Regulamentului Concursului sau din cauza numelui si / sau prenumelui si / sau adresei de e-mail trasmise
(sau a telefonului transmis) / completate gresit;
j)

Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra adreselor de e-mail;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise
cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii
echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora
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folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si
/ sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul
si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si / sau nefuctionarea / functionarea defectuoasa a e-mailului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic
intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau
defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si / sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma
participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie
care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile
civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma
Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si / sau distribuirea a
acestora.
8.15. Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de
Organizator in privinta Castigatorului, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari
legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu
respecta Regulamentul Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia
Organizatorului toate datele de contact relevante mentionate in cadrul prezentului Regulament.
8.16. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la
premiile Concursului, ulterior transmiterii premiului catre Castigator, prin proces verbal de predareprimire.
8.17. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate
utiliza premiul din cauza numelui, si / sau prenumelui si / sau numarului de telefon mobil si / sau adresei
de e-mail transmise gresit.
8.18. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze
numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Concursului.
ART. 9 – TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate
Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura
fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.
ART. 10 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE
10.1. Prin inscrierea in Concursul “Taco Bell Monday Challenge – Fa-ti #luneacalumea”, Participantii sunt de
acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
Prin participarea in cadrul Concursului, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si
prenume, adresa de livrare, numarul de telefon si CNP) sa fie prelucrate de catre Agentia GOLIN HARRIS
PUBLIC RELATIONS S.A. (operator de date înregistrat sub nr. 18027 la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul derularii Concursului, pentru validarea
castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului
(cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele,
prenumele si premiul castigat, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tacobellro/).
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10.2 La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre CALIFORNIA FRESH FLAVORS
S.R.L. pe adresa Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, Organizatorul se obliga sa confirme
solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice,
actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare
nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale
solicitantului ulterior, la cererea acestuia. Tuturor participantilor la acest Concurs le sunt respectate
drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de
opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de
Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date precum si a oricaror alte norme legale incidente privind protectia datelor cu
caracter personal.
10.3. Intrucat California Fresh Flavors SRL, in calitate de Organizator, prin Imputernicit Golin Harris Public
Relations SA, solicita participantilor la Concurs anumite date ce au caracter personal, Organizatorul si
Imputernicitul asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Prin declararea datelor sale personale, participantul isi manifesta consimtamantul in mod expres, neechivoc
si neechivoc ca datele respective sa fie colectate de catre Organizator, prin Imputernicit, exclusiv pentru
derularea acestui Concurs. Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea
acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept
un refuz al participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea
participarii la Concurs. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal,
Organizatorul si Imputernicitul au luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr.
52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, iar
orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului si/sau a Imputernicitului, care are acces la
date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea
atributiilor sale de serviciu. Participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului si/sau
Imputernicitului:
• confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces);
• rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date
incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie);
• incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari
(Dreptul de opozitie);
• retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale);
Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la
solicitarea expresa si justificata a acestora.
10.4. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul si Imputernicitul vor asigura acestuia
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii
inscrisi la Concurs vor trimite pe adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, sector 1, Bucuresti, o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
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10.5. Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si
isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a
Organizatorului si/sau a Imputernicitului, in scopul participarii la acest Concurs.
ART. 11 – INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
11.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment
ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie
il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in
baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
ART. 12 – LITIGII
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente, din municipiul Bucuresti.
12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la
data mentionata in alin. 8.9. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio
reclamatie.
ART. 13 - ALTE CLAUZE
13.1 Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si
desfasurarea Concursului.
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