Regulamentul Oficial al campaniei promotionale
Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi
16 septembrie 2013 – 30 iunie 2014

Art .1 - Organizatorul campaniei
(1) Campania „Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi”, denumită în continuare "Campania", este
organizată şi desfăşurată de către S.C. Wave Division S.R.L cu sediul în ILFOV, Dobroeşti, Str. Orhideelor 17,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/3275/2007, cod fiscal nr. RO 22842549, organizator reprezentată prin
Grigore Mihail Burghel, conform procurii notariale nr. 2567 din 09.10.2012 autentificata de notar public Rizea BiancaGabriela, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfăşoară în beneficiul Procter&Gamble Distribution
SRL, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, având C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999.
(2) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei
(denumit în continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe
www.pg.com/ro_RO

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea
urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 - Durata promotiei si aria de desfasurare
(1) Campania promotionala „Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi” se va desfasura in perioada 16
septembrie 2013 – 30 iunie 2014, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele in
care se comercializeza produse Oral-B Power, inclusiv magazinele on-line.

Art. 3 - Drept de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani (denumita in continuare „Participant”)
care indeplineste urmatoarele criterii:
i) a cumpărat, în perioada stipulată la art. 2 alin 2
-

orice periuta de dinti Oral-B Power reincarcabila din magazinele participante, exclusiv de pe teritoriul Romaniei

ii) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai P&G, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

Art. 4 - Marcile si ambalajele participante
(1) Produsele participante la promotie sunt:
- Orice periuta de dinti electrica Oral-B Power reincarcabila
- Orice set de rezerve Oral-B Power achizitionate pe acelasi bon cu periuta electrica pentru care se cere restituirea
banilor, ca exceptie, daca la cumpararea periutei s-au achizitionat si set de rezerve
(2) La aceasta campanie nu participa periutele de dinti electrice Oral-B cu baterii

Art. 5 - Mecanismul campaniei promotionale
Pentru a participa la acest program, participantii:

i) trebuie sa cumpere dintr-un magazin unul sau mai multe produse mentionate la art. 4 si sa pastreze bonul fiscal ce
atesta achizitionarea acestuia. Pretul la care se va face restituirea banilor pentru produsul/produsele cumparate este cel
de achizitie din magazinul respectiv.
Daca nu sunt multumiti in 100 zile cumparatorii vor putea primii banii inapoi, urmand pasii de mai jos:
- Participantii trebuie sa sune 021 204 76 05, (linie telefonica cu tarif normal)de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 18:00
(cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale), si sa-si declare datele (nume, prenume, adresa din buletin, contul
IBAN in care doreste sa-i fie livrati banii), in vederea inscrierii in baza Organizatorului
- Dupa ce au sunat la Infoline, pentru a face dovada achizitionarii produselor participante, acestia trebuie sa trimita la
adresa de e-mail indicata de operator, copie CI, copie bon fiscal ce atesta achizitionarea produselor in perioada
promotiei, contul IBAN, precum si datele necesare pentru restituirea banilor . In cazul in care participantul nu are
posibilitatea de a trimite e-mail, acesta poate trimite actele necesare prin fax la 021 204 76 09 sua prin Posta Romana,
la adresa Organizatorului, Wave Division, Sos. Pantelimon nr. 10-12, et.3 Sector 2, Mun. Bucuresti.

Art. 6 - Conditii de validare
(1) Pentru a fi considerati valizi si pentru a primi inapoi banii, participantii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
 Participantul sa nu ceara restituirea banilor pe produs/produse decat o singura data in cadrul promotiei.
 Participantul sa indeplineasca conditiile privind dreptul de participare de la art. 3
 Participantul sa sune la Infoline si sa trimita e-mail cu toate datele necesare.
 Data bonului fiscal nu trebuie sa fie anterioara datei de inceput a promotiei 16 septembrie 2013, dar nici
ulterioara datei de sfarsit a promotiei 30 iunie 2014
 Ziua la care suna la Infoline sa nu fie mai tarziu de 100 de zile calendaristice de la data achizitiei inscrisa pe
bonul fiscal
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului produsul/produsele de care acesta s-a declarat
nemultumit. In cazul in care participantul nu trimite produsul acesta nu primeste banii inapoi. Costul trimiterii
inapoi a produselor va fi acoperit de catre Participant
 In cazul in care un Participant a achizitionat pe langa periuta electrica si rezerve Oral-B Power pe acelasi bon
fiscal, se vor returna rezervele achizitionate impreuna cu periuta, iar banii se vor restitui pe toate produsele
achizitionate.

Art. 7 - Rambursarea contravalorii
(1) Unei persoane i se poate rambursa contravaloarea in RON a produselor cumparate o singura data pe parcursul
derularii ofertei.
(2) Banii vor fi returnati in contul participantului, dupa ce s-a constatat indeplinirea conditiilor necesare restituirii,
in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii.
(3) Participantul va suporta toate consturile legate de trimiterea documentelor si produselor catre Organizator.

Art. 8- Incetarea inainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o
decizie a Organizatorului. In cazul in care premiile instant se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor
mai acorda premii instant, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in magazinele participante inainte de
achizitionarea produselor. Daca numarul de premii instant se va epuiza numai in anumite magazine, atunci nu se vor
mai acorda premii instant in magazinele respective si se va continua campania in celelalte magazine participante.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente
sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu
privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1,
alin. (3).

Art. 9- Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta
competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10- Taxe
(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat
de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

Art. 11- Responsabilitate
(1)Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30 iunie 2014), exclusiv in
cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului
(in cazul in care premiile acordate in cadrul acestei promotii se vor termina inainte de data de final a promotiei,
campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor. In cazul in
care premiile se vor epuiza doar in anumite magazine, campania se va incheia in magazinele respective si va continua
in celelalte magazine participante potrivit stocului disponibil).

Art. 12 Date personale
(1) Prin participarea la campania promotionala „Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi”, 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 operatorului Operatorului Procter&Gamble Distribution SRL, inregistrat
ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103 in scopul participarii la aceasta campanie, anuntarii castigurilor si
acordarii premiilor.
Participantii sunt de acord cu transferul datelor colectate in timpul campaniei catre Procter&Gamble Distribution S.R.L.,
inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3103 in vederea verificarii de catre Procter& Gamble Distribution
S.R.L. a modului in care premiile au fost acordate.
In termen de 4 saptamani dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse.
Organizatorul, S.C. Wave Division S.R.L. este, potrivit legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, imputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale
colectate in cardul acestei campanii in scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble
Distribution SRL, si este la randul sau inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 17974. Datele
castigatorilor de premii peste 600 RON vor fi pastrate in contabilitatea firmei, potrivit legislatiei in vigoare. Participarea la
promotia „Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi”, constituie acordul potentialilor castigatori referitor la
faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.
Pe durata campaniei promotionale, următoarele date personale ale participantilor vor fi:
- nume şi prenume;
- adresa de e-mail care ii apartine sau la care acces zilnic;
- numar de telefon mobil, la care poate fi contactat la sfarsitul campaniei promotionale
- contul IBAN in care doreste sa-i fie livrati banii

(2) Participantilor la campania promotionala „Oral-B Power – Multumit sau primesti banii inapoi”, le sunt garantate
drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- dreptul de a solicta stergerea datelor
Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:
La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa S.C. Wave Division SRL, şos. Pantelimon 10-12, etaj 3, sector 3,
Bucureşti. Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii, imputernicitul SC
Wave Division SRL având numai calitatea de intermediar intre operator si participant, având responsabilitatea de a
colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite
din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Imputernicitul are de asemenea responsabilitatea
de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri. Operatorul 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 transforme in date anonime, in mod gratuit,
datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor si pot fi
transferate ulterior catre operatori sau parteneri din strainatate ai P&G din state membre ale Uniunii Europene sau
Statele Unite ale Americii in scopul stocarii lor pe server si trimiterii informatiilor solicitate de dumneavoastra.

Art. 13- Contact organizator campanie promotionala
(1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat intre orele 10.00-18.00 la
numarul de tefefon 0212047605 sau 0212047606 – numere cu tarif normal.

Art. 14- Exemplarele Regulamentului oficial
(1) Tehnoredactat la Biroul Notarial Public „AD SOLEMNNITATEM”, intr-un exemplar original care ramane in arhiva
biroului notarial si (4) patru duplicate, din care 1 (un) exemplar un va ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei)
exemplare s-au eliberat partilor.

Mandatar,
S.C Wave Division S.R.L
S.S. Burghel Mihail Grigore

