Regulament de participare
la campania publicitarã «Mergi gratuit cu UBER» din hipermarketurile Carrefour din Bucureşti,
Timişoara, Cluj şi Braşov.
Art. 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI
Organizatorul campaniei publicitare «Mergi gratuit cu UBER» din hipermarketurile Carrefour din
Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Braşov, denumitã în continuare “Campania” este CARREFOUR ROMÂNIA
S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul în str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele
4-7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de
Înregistrare RO 11588780 (denumit în continuare “Organizatorul” sau “Carrefour”).
Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La Campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani,
client al hipermarketurilor Carrefour indicate în Art. 3 de mai jos, care achiziţionează în perioada 15 iulie – 15
august 2017 (inclusiv) produse in valoare de peste 200 lei, din reţeaua de hipermarket-uri Carrefour din Bucureşti,
Timişoara, Cluj şi Braşov şi nu este client UBER (respectiv societatea Uber Systems Romania) la momentul
achiziţiei.
(2) Nu pot participa la campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau
persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc că au
rezidenţa în România.
(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare
după publicarea acestora pe site-ul www.carrefour.ro.
Art. 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
(1) Campania se desfaşoară pe parcursul a 32 (douăzecişinouă) zile calendaristice, din data de 15 iulie 2017 pậnă
în data de 15 august 2017 (inclusiv), în hipermarketurile Carrefour din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Braşov –
mentionate in anexa 1 de mai jos (denumite in continuare “Magazinele Participante”).
Art. 4. BENEFICII
(1) Beneficiile acordate în cadrul Campaniei constau în posibilitatea obţinerii de catre client a unei gratuităţi în
limita a 20 de lei pentru prima cursă realizată prin UBER (o singura cursa), daca achizitioneaza din
Magazinele Participante, pe un singur bon fiscal produse in valoare de peste 200 de lei. Gratuitatea se acordã
doar userilor nou înscrişi în platforma UBER, prin descărcarea aplicaţiei UBER din Google Play sau App
Store a telefonului mobil şi introducerea codului promoţional CarrefourRO (primit la casa de marcat pe
bonul nefiscal) în secţiunea ,,Adaugă cod promoţional”. Codul promotional este valabil pentru o singura
utilizare per cont de utilizator nou creat si nu poate fi folosit de clienti deja existenti UBER.
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Art. 5 MODALITATE DE DESFĂŞURARE
(1) Clienţii care achiziţioneazã, în perioada 15 iulie – 15 august 2017 (inclusiv), produse de peste 200 de lei din
Magazinele Participante, pe un singur bonfiscal pot beneficia de o primă cursă gratuită (unica cursa gratuita)
prin intermediul UBER, în limita a 20 de lei, pe raza oraşului din care au realizat achiziţia, cu condiţia să nu
fie la momentul achiziţiei clienţi UBER.
(2) Clienţii nu au dreptul să solicite contravaloarea în bani a beneficiului cậştigat.
Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE
Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului.
Art. 7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001
(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit la
Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul Hipermarketurilor CARREFOUR participante la promoţie.
(2) Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
(3) CARREFOUR ROMÂNIA S.A., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale
participanţilor (inclusiv cele furnizate la momentul acordării premiilor), în scopuri de reclamă şi publicitate, această
prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 5183.
(4) Prin participarea la prezenta campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de
date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de participanţi către entităţi afiliate sau alte terţe entităţi, după cum
urmează: societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi bancare, furnizori de bunuri sau servicii.
(5) Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de
Organizator
(6) Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea,
actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor
incomplete sau inexacte.
(7) În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror
prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime
legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care
există dispoziţii legale contrare.
(8) De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca
datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea
scop.
(9) În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (5)-(8) de mai sus, participanţii vor adresa o cerere
scrisă,

datată

şi

semnată,

adresată

CARREFOUR

ROMÂNIA

S.A.

la

adresa

de

email

office_romania@carrefour.com sau la O.P.29 – C.P.28, Bucureşti.
(10) Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord ca numele, datele sale de identificare sau
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fotografia lor să poată fi facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite,
audio sau video fără ca acestia (participantii) să emită pretenţii financiare împotriva Organizatorului pentru
realizarea acestor operaţiuni.
Art. 8 FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa
Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest
Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau
întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este
împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
Organizator: CARREFOUR ROMÂNIA S.A.

Anexa 1
la campania publicitarã « Mergi gratuit cu UBER» din hipermarketurile Carrefour din Bucureşti,
Timişoara, Cluj şi Braşov.
*Programul de funcţionare al fiecãrui magazin participant este disponibil pe site-ul www.carrefour.ro sau
la intrarea ȋn fiecare magazin.
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Nr crt

tip magazin

1

hipermarket

2

hipermarket

3

hipermarket

4

hipermarket

5

hipermarket

6

hipermarket

7

Nume

Carrefour
Militari
Carrefour
Orhideea
Carrefour
Colentina
Carrefour
Braşov
Carrefour
Bãneasa

Adresa

Aut Buc-Piteşti, km 11,4
Splaiul Independenţei, nr
210-210B
Şos Colentina, nr 426426A

Oras/
Sector

SECT 6
SECT 6
SECT 2

Judet /
Bucuresti

BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I

Calea Bucureşti, nr 107

BRAŞOV

Şos Buc-Ploieşti, nr 44A

SECT 1

Carrefour Unirii

Bd Corneliu Coposu, nr 2

SECT 3

hipermarket

Carrefour
Berceni

Bd Metalurgiei, nr 12-18

SECT 4

8

hipermarket

Carrefour
Colosseum

Sos Chitilei, Nr 284,
Centrul Comercial
Colosseum Retail Park

SECT 1

BUCUREŞT
I

9

hipermarket

Carrefour
Vulcan

Str. Mihail Sebastian nr. 88 SECT 5

BUCUREŞT
I

10

hipermarket

Carrefour Mega
Mall

B-dul Pierre de Coubertin
nr. 3-5, Centrul Comercial
Mega Mall, nivelul -1

SECT 2

BUCUREŞT
I

11

hipermarket

Şos Vitan Bârzeşti, nr 7A

SECT 4

12

hipermarket

Str. Liviu Rebreanu, Nr 4

SECT 3

13

hipermarket

Str.Ziduri Moși nr 23

SECT 2

14

hipermarket

15

hipermarket

Carrefour
Vitantis
Carrefour Park
Lake
Carrefour
Veranda
Carrefour Cluj

DN1, Avram Iancu,
nr.492-500

Carrefour
Timişoara

Calea Şagului, Nr. 100

4

BRAŞOV
BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I

BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I
BUCUREŞT
I

FLOREŞTI

CLUJ

TIMIŞOAR
A

TIMIŞ

