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concursului "UNIQA te trintitc la Finala Ligii Campionilor la handbal fcminin
WOMEN'S EHF FTNAL4 ''
Organizat de UNIQA Asigurari S.A.
In perioada 19.03.2018, ora 15:00 - 15.04.2018, ora 23:59 inclusìv

I. DESFASURAREA CONCURSULUI

l.l

Organizatorul Concursului este UNIQA Asigurari S.4., persoana juridica rolrana, cu cu sediul
central in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil, nr.25, et. 1-5, sector 1, inregistratala Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40113.09212004, Cod Unic de Inregistrare
1813613, cont IBAN RO81 RZBR 0000 0600 0124 8004 RON, deschis la Raiffesen Bank - Sucursala
Municipiului Bucuresti si avand numarul de inregistrare in Registrul ANSPDCP de evidenta a
operatorilor de date cu caracter personal 9195, Cod LEI529900EHBJY32379SR47 reprezentata prin
Franz Weiler - Presedinte - Director General, Mihaela Sirna - Manager Online. (numita in prezentul
regul amen I | | O r ganizatorul I I ).

7.2 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este fìnala si
obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezetvadreptul de a modifica sau schirnba prezentul
regulament oficial (denumit in continuare "Regulament oficial"), prin intocmirea unui act aditional.
Astfel de rnodificari vor fi facute publice inaintea intrarii in vigoare a acestora, prin publicarea pe
site-ul www.uniqa.ro.
1.3 Regulamentul ohcial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe
perioada Concursului pe site-ul https://www.uniqa.rol sau trirnitand o solicitare in scris la adresa:
UNIQA ASIGURARI S.A. str. Nicolae Caramhl, nr.25, et. l-5, sector 1, Bucuresti.
7.4 Pafücipantii la concurs sunt obligati sa respecte tennenii si conditiile Regulamentului oficial al
concursului, potrivit celor mentionate mai jos.
2. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura in perioada 19.03.2018, ora 15:00

- 15.04.2018

inclusiv

3. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al concursului ("Regulamentul") este disponibil oricärui solicitant/participant,
în mod gtatuit, pe întreaga duratá a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii
https ://www.uniq a.rol
Concursul se va desñçura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu
pentru toJi participanJii.
Prin participarea la concurs se prezumá cunoaçterea Regulamentului çi acceptarea lui de catre
Participanli, care se obligá sä se conforÍneze tuturor termenilor, conditriilor çi prevederilor
prezentului Regulament.
Potrivit liberei decizli a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informärii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare çi/sau cu rol informativ.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
4.2 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania çi
care, la data înscrierii, au implinit vârsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor societatilor UNIQA

Asigurari S.4., UNIQA Asigurari de viata S.A. si ai companiilor implicate

in

desfasurarea

concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, fuinizori de servicii necesare desfasurarii
Concursului, parteneri media, parleneri strategici), precum si rudele de gradul I ale acestora.

4.3. I'ar-ticiparca la acost concr-rrs inrplica acccptarcu prcvcclcrilor. tcnrcnilor si
Rcgulanrcut.
4.4. DreptLrl dc proprictalc asupra prcrniului apartin
cor-roLrrs si a f<rst clcclarata castigatoare.
4.5 Concursul cste cleschis participarii tuturor persoar
inccpcrii concursultti.
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5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1 Pcntlu a participa 1a concurs persoanele f\ziac cu varsta peste 18 ani trebuie sa achizitionczc in
perioada campaniei, in calitate de Contractant, una dintrc unnatoarele politc de asigurare: asigurarea
facultativa de locuinta, asigurarea CASCO, asigurarea de sanatate iMed, asigurarea de sanatate
OPTIM, asigurarea de sanatate PREMIUM si/sau asigurarea de accidente, din orice sucursala sau
agentie UNIQA si sutrt inscrisi autornat in tragerea la sorti pentru o experienta VIP la WOMEN'S
EHF FINAL4 la Budapesta.
5.2 Politele de asigurare pot fì achizitionate din orice sucursala UNIQA de orice persoana frzica, cu
varstapeste 18 ani.
5.3 In data de 25.04.2018, ora l4:00:00 se va efectuatragerea la sorli pebaza unui algorittn electronic
de pe site-ul www.random.org si se va extrage 1 castigator si 3 rezerve pentm castigator dintre toti
participantii care au achizitionat cel putin o politia de asigurare facultativa de locuinta, casco, sanatate
sau accidente din orice sucursala sau agentie UNIQA. Extragerea va fi filmata.
5.4 Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu un numar de sanse egal cu nurnarul politelor
valide achizitionate in perioada campaniei.
6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1 In cadrul prezentului concurs se va acorda un pachet de participare VIP la WOMEN'S EHF
FINAL4 care sa va desfasura la Budapesta pentru un castigator si o persoana care il va insoti in
valoare de 1390 Euro (TVA nu este inclus).
Premiul include:
3 nopti de cazare la hotel de 3 stele (cu mic dejun inclus)
2 bilete de avion dus-intors
- 2 bilete VIP la WOMEN'S EHF FINAL4

Valoarea totala a prerniilor este de 1390 Euro.
6.2. Castigatorul premiului va fì anuntat telefonic, pe website-ul www.uniqa.ro si pe pagina de
Facebook - https //www. facebook. com/uniq a. asi gurari.
6.5 Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu
alt premiu.
6.6 In cazul in care castigatorul refuza premiul sau nu poate fi validat in tennenul prevazut in
Regulamentul oficial, se va apela la prima rezerva extrasa, iar daca si aceasta refuza premiul, se va
apela la celelalte rezerve) in ordinea extragerii acestora. Daca nicio rezeÍva nu este validata sau
premiul se refuza, acesta va ramane in posesia Organizatorului.
:

7. CONDITII DE

VALIDARE

Pentru ca un consumator sa poata participa la acest concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
A. Cerinte cu privire la consumator
Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunile 2, 3, 4, 5, 7 ale prezentului Regulament Oficial.

B. Cerinte cu privire la politele de asigurare
Pentru a fi incluse in tragerea la sorti, politele de asigurare achizitionate trebuie sa indeplineasca
cumul ativ urmatoarele conditii :

politclo sa fi 1òst crnisc in pcrioada cam¡ranrci si iutrocluse in sistcrnul Organizatclrului
parra la clata dc 20.04.2018

r-,4

politele sa fì fttst omise de catre Inspectorii clc asigurare angajati sar-r agenti ai UNIQA
Asigurari S.A. (nu ìutra in tragerea la sorti politele crnisc de catre altc cntitati partenere
ale Otganizatorului: brokeri, societati de leasing, banci etc.)
prirrele de asigurare sa fi fost platite si incasate laz,ide Orgar.rizator pana la data tragcrii
la sorti (toate ratele scadente pana la data extragerii, confonn frecventei de pJata inscrise
in polita)
C. Elementele de identificare ale castigatorilor
Castigatorii trebuie sa furnizeze pe e-rnailul comunicat de Organizator datele personale mentionate
nrai jos, in perioada 26.04.20f8 ora 14:00:00 - 30.04 .2018, ora23:59:59,pentru validarea prerniului.
Mesajul trebuie sa contina:
- Nume complet
- Prenume complet
- Numar de telefon rnobil
- Adresa E-rnail
- Copie act identitate valabil la data intoarcerii in tara
Daca un castigator nu trimite mesajul de validare se va apela la prima rezerva prin acelasi proces de
validare, iar perioadala care prima rezeÍva poate trirnite mesajul este 28.04.2078, ora 00:00:00 30.04.2018, ota 14:00:00. Procesul se va continua in acelasi mod, daca nici prirna rezerva nu se
valideaza.
Va fi invalidat castigatorul in urmatoarel e cazuri'.
- Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
- Castigatorul nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament sau trimite datele
personale altfel decat cele cerute mai sus;
- Castigatorul refiiza premiul sau nu poate benefìcia de premiu din rnotive independente de
Organizator;
- Castigatorul a participat cu alte date decat cele personale;
8. REVENDICAREA PREMIULUI
8.1 Premiul se va livra prin curier rapid catre castigator, la adresa indicata de acesta in procesul de
validare, in maxim 10 zlle calendaristice de la validarea castigatorului.
8.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatia in care adresa indicata de castigator nu
este corecta sau completa sau castigatorul nu poate fi contactat de curier.
8.3 Organizatorul Campaniei "UNIQA te trimite la Finala Ligii Campionilor la handbal feminin
WOMEN'S EHF FINAL4" nu isi asuma raspunderea pentru serviciile oferite de compania de turism
si pentru serviciile oferite de organizatorul evenimentului ,,'W'omen's EHF Final4". Acestea revenind
in sarcina prestatorului.
9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 08.02.2018, Cap.VIII Venituri din Premii si Jocuri de Noroc:
ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
g) venituri din premii çi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 ;
ART. 108 - Definirea veniturilor din premii çi din jocuri de noroc
l.Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele preväzute la art. 62,precum
çi din prolltovarea produselor/serviciilor ca urrnare a practicilor comerciale.
ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferenla dintre venitul din premii çi suma reprezentànd venit neimpozabil.
ART. 1 10 - Detenninarea impozitului aferent veniturilor din premii çi din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub formä de premii se impun, prin relinerea la sursä, cu o cotä de l\Yo aplicatä asupra
venitului netreahzat din fiecare premiu.

3)Obligalia calcLrl¿ìrii. rctincrii çi plãr1ii inrpozitLrlLri r-cvinc organizatorilor-/platitorilor clc vcnitr.rri
4) Nu sunt inrpozabilc Llrn-i¿rtoarcle vcnituri oblinr-rtc în bani $i/sau îu naturá:
a) prcrrìi sub r,¿iloarea sunrcì ncimpozabilc stabilitc în suuã clc (r00 lci, irrclr"rsiv, rcaliz
oontribr¡abil pcntru fìooare prcn-riu;
(5) Lrpozitul calcr"rlat çi re{inut în r.norrentul plá1ii cstc itlpozit firral
(6) Impozitul pe venit astf-el calculat çi re(inut se plãrtegtc la bugetul clc stat pâr-rãr la data de 25
a lunii urmãtoare ccl ei în carc a Îost rcliur,rt
9.2 Premiul nu se acorda in bani, iar eventualele irnpozite vor fl platite si suportat e

c

ORCANIZATOR.
9.3 Orice alte obligatii de natura fìscala sau de orice alta natLrra, iu legatura cu prcmiul castigat, sunt
in sarcina exclusiva a castìgatorului.
9.4 ORGANIZATORUL isi asulna obligativitatea de plata a transporlului prerniului pentru a intra in
posesia castigatorLrlui.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regularnent sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati intelesate. Participarea la
10.

concurs irnplica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea in concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi
exprirna acordul in privinta acestora.
11.

Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea
prelucrarii datelor personale ale participantilor/ castigatorului la Concurs si sa \e ufilizeze confonl
prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare.
Conform Legii nr. 677 /2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare
(,,Legea nr. 67712001"), Organizatorul preluueaza datele cu caracter personal care ii sunt
dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la concurs, cu buna-credinta si cu respectarea
drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter
personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau
accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Urmatoarele date personale (,,Datele Personale") vor fi colectate pe durata concursului si utilizate in
scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume, prenume participant ,adresa email. Prin
participarea la concurs si transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul explicit
pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea,utllizarea, stocarea si
transferul acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs.
Prin participarea la Concurs, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca
datele lor cu caracter personal sa intre inbaza de date aOrganizatorului in vederea indeplinirii
obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari
cu caracter publicitar si marketing direct ale Clientului UNIQA Asigurari S.A.
Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca
Organizatorul sa poata utlliza datele lunizate in vederea promovarii produselor si serviciilor
Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:
- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu
privire la servicii si produse;
- transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronica (e.g. e-mail)
a informatiilor privind servicii si produse;
- participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind
anumite servicii si produse;
- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

+

.{p.t

Furnizarea Datelor Pcrsonale estebcnevola si se 1àce in scopul particìparii la Concurs. Refuzul de a
furniza Datele Personale cletcmina ueparticiparca la coltcurs.
Fiecare participant are dreptul de a se opuue in orice ulolnent, in mod gratuit si fara nici o
ficare, ca clatelc carc il vizeaza sa fìe plelucrate de Organizat"or, adresand in acest sens o cerere
semnata si datata.
cererea parlicipar-rtilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

.
.

sa rectifice, acfializeze, blocheze, stearga sau sa transfonne in date anonime, in mod gratuit,
datele a caror prelucrare nu este confonna dispozitiilor Legii nr. 67712007;
sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Orice rnodificale a prezentului Regularnent va fi anuntata pe https://www.uniqa.rol
12. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
Organizatorul isi tezera dreptul de a rnodificaprezentul Regulament si de a face publice
respectivele modihcari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe https ;//www.uniq a.rol
13. INCETAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment
ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a
Concursului. 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.
Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in
bazaliberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de
situatie,
14. LITIGII SI RECLAMATII
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 h solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul
Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C.
Digital Star Marketing SRL, Str Luminei, nr.8, sector 1, Bucuresti, pana la data la care acest
Regularnent oficial produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie
nicio contestatie.
15. DISPOZTTTT FINALE
15.1 Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regularnent oficial.
15.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoiza modul in care se desfasoara
inscrierile in concurs.
15.3 De asemenea, Organizatod isi Íezerva dreptul de a inlatura din concurs persoane care au
inscrieri multiple si acelea carc la inrcgistrarc postcaza materiale si/ sau texte pornograficc sau
ofensatoare. Organizatorul isi ÍezeÍva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in
Concurs.
I5.4 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea pafüciparii la acest concurs
datorita unor cauze care nu depind direct de acesta, cuüt ar fr, dar fara a se limita la defectiuni tehnice
ale furnizorului de servicii de Internet, neintroducerea in timp util a politelor de asigurare emise in
perioada campaniei si nici pentru situatiile in care persoana nu este eligibila pentru achizitia unei
polite de asigurare din campanie.
15.5 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utihza informatii pe care
participantii la concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate concursului.

De aser-nenea, parlicipantii isi asLìn'ìa ir-rtreaga raspunclcre civila si pcrrala pentru inf-orrnatiilc pe care
I
le transmit.
Organizatorul isi rezeÍva dreptul cle a descalifica/ exclr,rde clin collcurs participantiì care rru

conditiile mcntionatc antcrior.
1."
L.-

16.6 Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor \':-.
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Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notaríalã VERITAS, astazi
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párlilor.
SC. MBDIAPOST

HIT MAIL S.A.

prin reprezentant
DINICU ELENA-LILIANA
s.s
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Notur public NICA OANA IIALUCA
S o c i e tu f a P r o./'c s i o n a I ti N o t a r i a I ã " |/ E Il I 7'A S "

l,icerr(a de funcfionare nr. 73411703/04.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr. 74, sector 2
Mobil: 0728.277.662, Fax: 0378.1 0.26.67
lì ma il : !S14(4fa1a n11ca. ro. s ecretari a t (l4not a rn ic a. ro
t\

îxcHuBRB

DB AUTENTTFICARE NR.598
Anul 20.18, luna Martie, ziua 19

In fata mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram lancu, nr. 7 A, sector 2, s-a prezentat:

DINICU ELENA-LILIANA, cetálean roûìan, cu domiciliul în Orç. Bragadiru, strada
Diamantului nr. 113, et. 6, ap. 43, Jud. Ilfov, identificatá cu CI seria IF nr. 587848 eliberatá de
SPCLEP Bragadiru la data de 06.12.2017 çi valabilä pânä la data de 24.11.2027, având CNP
2831124044870, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti,
Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul cornefului
J401829512000, CUI RO1335l9l7,inbaza Procurii autentificate sub nr.230 din data de 06.02.2018
de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a în{eles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voin{a sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar
În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitáfii notariale nr.3617995,
republicatä, cu modificárile ulterio are,
SE DECLARÃ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCNTS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN10983/2018

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
S.S.

Prezentul duplícat s-a întocmit în 4 (patru) exempløre, de NICA OANA RALUCA, notør
publíc, østãzí, døta øutentíficãríí actuluí, are aceeaÇí forlã
alul çi constítuie títlu
executoriu în condíliìle legíí.

NOTAR PUBLIC
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NICA O
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