REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Ziua portilor deschise la fabrica Danone”
Perioada: 24 iunie - 9 iulie 2016
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL:
Organizatorul programului “Ziua portilor deschise la fabrica Danone” este S.C. Danone – Productie si
Distributie de Produse Alimentare . S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in
conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti,
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare
RO8961927, capital social 12.000.000,00 lei, Cont bancar RO 42 CITI 0000 0007 2485 1045 deschis
la CITIBANK Romania, avand numar de operator de date personale 3487 (prin intermediul SC IMAGE
Public Relations SRL cu sediul social in Str. Neagoe Voda nr. 33, sector 1, Bucuresti – denumita in
continuare Agentia, avand numar de operator de date personale 18307).
Regulamentul este conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, fiind obligatoriu pentru toti
Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii
programului „Ziua portilor deschise la fabrica Danone”, de a opri programul in orice moment al
acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod
oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul
http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-la-danone/. Astfel de modificari vor fi facute publice
cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE:
Proiectul “Ziua portilor deschise la fabrica Danone” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul
Romaniei, exclusiv prin intermediul site-ului http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-ladanone/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE:
Inscrierea va incepe la data de 24 iunie 2016, ora 14:00 si se va putea efectua pana la data de 8 iulie
2016, ora 12:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Desfasurarii Programului”).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada programului “Ziua portilor deschise la fabrica
Danone” pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe site-ul
http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-la-danone/.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
La inscrierea pentru programul “Ziua portilor deschise la fabrica Danone” au dreptul sa participe
persoane fizice cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul stabil
sau resedinta in Romania, vizitatori ai site-ului http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-ladanone/.
SECTIUNEA 5. MECANISM:
Inscrierea se poate efectua doar online, pe site-ul http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasala-danone/.
1. Participantii vor trebui sa completeze un chestionar cu intrebari legate de motivatia si asteptarile
lor de la vizita la fabrica Danone.
2. Pentru a se inscrie, participantii vor completa un formular cu datele lor personale: nume si
prenume, telefon, adresa de e-mail.

3. Toti participantii care aleg intervalul orar la care doresc sa vina in vizita la fabrica Danone, raspund
la intrebari si completeaza formularul cu datele lor personale vor fi contactati telefonic de Organizator
pentru a-si confirma prezenta. In cazul in care vor exista mai mult de 20 de solicitari pentru intervalul
orar selectat, participantii vor fi contactati telefonic pentru reprogramarea vizitei intr-un alt interval
orar disponibil. Iar daca numarul total al inscrierilor va depasi capacitatea grupurilor de vizita, va fi
anuntata o noua zi disponibila pentru vizitarea fabricii.
4. Cei inscrisi au dreptul sa viziteze o singura data fabrica Danone in perioada desfasurarii
programului ”Ziua portilor deschise la fabrica Danone”
5. Lista celor care vor veni in vizita la fabrica Danone conform programului comunicat va fi afisata pe
site-ul http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-la-danone/ ca update al sectiunii de inscrieri
6. In cazul in care un participant doreste sa schimbe ora sau sa anuleze vizita sa la fabrica, va trebui
sa anunte la adresa de mail comunicare@danone.com
Intrebari sau comentarii strict cu privire la concurs se pot trimite Organizatorului pe site-ul
www.danone.ro in pagina Contact, sectiunea Comentarii Generale.
SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE A PARTICIPANTILOR:
Pentru a fi validati drept participanti la proiectul “Ziua portilor deschise la fabrica Danone”, doritorii
trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in Regulamentul oficial al Campaniei.
Elementele de identificare ale participantilor sunt:
In faza participarii: datele personale completate in formularul de inscriere in programul “Ziua portilor
deschise la fabrica Danone”.
In faza validarii telefonice: participantul va comunica operatorului datele personale pentru validare.
Datele personale necesare validarii telefonice sunt: nume, prenume, data nasterii, un numar de
telefon alternativ, adresa si localitatea din BI/CI.
In cadrul vizitei la fabrica:
- BI/CI (in original si o copie), pentru participant.
Vor fi invalidati participantii in urmatoarele cazuri:
- nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
- nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
- nu pot fi contactati pentru validarea telefonica conform termenelor mentionate in prezentul
Regulament;
- declara in momentul validarii telefonice ca nu au participat la concurs;
SECTIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI:
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la
inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la Internet a persoanei care
doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern
datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in
perioada de desfasurare a Campaniei.
Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.
Contestatiile se pot face in 5 zile de la data afisarii numelor participantilor pe site-ul
http://www.danone.ro/lumea-danone/vino-acasa-la-danone/ la sectiunea special dedicata vizitelor
pentru adulti. Contestatia se trimite Organizatorului prin internet, pe site-ul www.danone.ro in pagina
Contact, sectiunea Comentarii Generale si va cuprinde in mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;
Contestatiile se vor solutiona in termen de 14 zile de la data primirii.
Prin inscrierea in campania ”Ziua portilor deschise la Danone”, participantii accepta ca numele si
imaginea lui sa fie facute publice si folosite de catre Organizator în scopuri publicitare, participantii
neputand emite pretentii financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea si difuzarea acestora.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu
exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in
vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei,
cheltuieli legate de transport etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi
considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile
ulterioare.
SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la
aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3487.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care
Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu
faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Datele
personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a
transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai,
prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul
expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau
primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu
prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul
la Campanie, 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), dreptul la
opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa
justitiei (art.18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de
asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in 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. In vederea exercitarii
acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C.
Danone P.D.P.A. S.R.L. („Organizatorul”), cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2,
Bucuresti.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt acordarea premiilor castigatorilor.
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului participantilor:

- Nume si prenume;
- E-mail si telefon;
- Data nasterii
- Un numar de telefon alternativ;
- Adresa si localitatea din BI/CI.
SECTIUNEA 12. LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe
cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor
inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA:
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente
sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte
catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii
Regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea
Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe site-ul
www.danone.ro/viztialafabrica/, la sectiunea special dedicata Campaniei, in termen de 5 zile de la
aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:
Regulamentul Oficial al Concursului ”Ziua portilor deschise la fabrica Danone” este disponibil gratuit
oricarui solicitant, pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului, pe site-ul
www.danone.ro/vizitalafabrica.

