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Regulamentul loteriei publicitare Kaufland 
,,Vipo sa mananci nemfe�te la Bavarienfest by Kaufland" 

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare ,,Vino sa mananci nemfe�te la Bavarienfest by

Kaufland" este Kaufland Romania Societate in Comandita, cu sediul in Str. Barbu 
Vacarescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, Bucure�ti, inmatriculata la Registrul Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucure�ti sub numarul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumita 
in continuare ,,Kaufland Romania", ,,Kaufland" �i/sau ,,Organizator"), numar de telefon al 
clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit in retelele Vodafone, Orange, Telekom, 
UPC Romania �i RCS&RDS �i program de lucru de luni pana vineri de la 08:00 la 20:00 �i 
samba.ta de la 08:00 la 17:00). 

Loteria publicitara se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial 
(denumit in continuare ,,Regulament"), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prezentul 
Regulament este disponibil spre consultare 1n mod gratuit tuturor participantilor pe site-ul 
www.kaufland.ro. 

Organizatorul i�i rezerva dreptul de a completa �i/sau modifica prezentul Regulament, 
precum �i dreptul de a suspenda �i/sau 1nceta �i/sau intrerupe �i/sau prelungi des:ra�urarea 
loteriei publicitare, cu conditia in�tiintarii in prealabil a participantilor. Orice modificare 
�i/sau completare la acest Regulament se va face prin acte aditionale, acte care vor fi
comunicate pe www.kaufland.ro. Modificarile produc efecte de Ia data publicarii lor pe site-ul
www.kaufland.ro. Organizatorul nu i�i asuma raspunderea pentru luarea la cuno�tinta a
modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afi�ate pe site-ul mai sus
amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitara este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvemului m. 99/2000 privind comercializarea produselor �i serviciilor pe piata, republicata, 
cu modificarile �i completarile ulterioare. 

3. Locul de desfa�urare �i durata loteriei publicitare

Loteria publicitara se des:ra�oara in perioada 17.09.2018, ora 12:00:00 - 23.09.2018,
ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro). 

4. Dreptul de participare

La aceasta loterie publicitara pot participa numai persoane fizice majore, care au
implinit 18 ani pana la data inceperii loteriei publicitare, cetateni cu domiciliul stabil sau 
re�edinta in Romania. 

La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajatii Kaufland, rudele de gradul I ale 
acestora �i nici sotii/sotiile acestora. In cazul in care verificarile £acute ulterior vor dovedi ca 
acest lqcru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, persoanele juridice nu pot participa �i nu li se pot 
acorda premii in cadrul loteriei publicitare. Participantii trebuie sa se inscrie in calitate de 
persoane fizice. In scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoana juridica se 
intelege orice entitate care nu intra in categoria persoanelor fizice. 

Paiiiciparea la aceasta loterie publicitara presupune cunoa�terea �i acceptarea 
integrala, expresa �i neechivoca a prezentului Regulament �i reprezinta acordul expres de 
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colectare $i prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter 
personal in cazul persoanelor desemnate ca$tigatoare, precum $i de transmitere a datelor catre 
partenerii Kaufland Romania in vederea acordarii premiilor, detaliate in Articolul 9 din acest 
Regulament. 

5. Mecanismul loteriei publicitare �i extragerea

5 .1 .Inscrierea la loteria publicitara 

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a. Sa efectueze cumparaturi de minim 50 de lei (inclusiv TV A), din orice magazin
Kaufland din Romania, pe un singur bon fiscal in perioada desfa$urarii concursului
(17 - 23 septembrie 2018);

b. Sa acceseze site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro) in intervalul de desfa$urare
a loteriei publicitare, mentionat la art. 3;

c. Sa intre in sectiunea loteriei publicitare, special creata pe site-ul www.kaufland.ro;

d. Sa completeze campurile obligatorii ale formularului de inscriere ( campurile
marcate cu steluta (*), respectiv nume, prenume, localitate, judet, telefon, adresa
de e-mail, $i datele de pe bonul de casa: data emiterii bonului $i valoarea bonului)
$i sa ia la cuno$tinta conditiile de participare.

5.2.Validarea inscrierii 

Se considera ca participantul este inscris in mod valabil la loteria publicitara daca 
intrune�te concomitent urmatoarele conditii: 

a completat campurile obligatorii ale formularului de participare; 

$i-a exprimat acordul cu privire la prelucrarea $i stocarea datelor cu caracter 
personal in vederea desemnarii ca$tigatorului $i acordarii premiului (bifand casuta 
corespunzatoare din formularul de inscriere); 

dupa finalizarea inscrierii, pe ecran i-a aparut un mesaj de confirmare a inscrierii la 
loteria publicitara. 

5.3. Extragerea ca$tigatorilor 

Extragerea ca$tigatorilor se va face la sediul Organizatorului, cu ajutorul une1 
aplicatii electronice, pe baza ID-urilor de participare. 

Extragerea va avea loc la data de 24 septembrie 2018. 

Va fi extras un numar de ca$tigatori egal cu numarul de premii acordate pentru 
fiecare categorie. Pentru categoria I $i categoria a II-a se vor extrage �i rezerve, dupa cum 
urmeaza: 

• Premiu de categoria I: 3 rezerve;
• Premiu de categoria a II-a: 5 rezerve.

Organizatorul i$i rezerva dreptul de a nu efectua extragerea $i afi$area ca$tigatorilor
in zilele de $ambata $i duminica, precum $i in timpul sarbatorilor legale. 

lnscrierile multiple ale aceleia$i persoane vor fi eliminate automat din baza de date 
de catre aplicatia de tragere la sorti. 

Un participant poate ca$tiga un singur premiu in cadrul acestei loterii publicitare. 
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6. Premiile loteriei publicitare

6.1. In cadrul acestei loterii publicitare se acorda urmatoarele premii, conform tabelului de 
illaIJOS: 

Categorie 
premiu 

I 

Premiul acordat 

si descrierea acestuia 

Pachet VIP pentru 2 persoane care contine: 

Numar 
premii 

2 

Valoare 

unitara premiu 

(TV A inclusa) 
(in lei) 

1.4329 

e,;.' ·/ ·n�� • 

il\\; y 

- transport din localitatea de domiciliu a
ca�tigatorului in Bucure�ti;

__.. 

•.( 

I 
• 

II 

- transport cu elicopterul din Bucure�ti in
Constanta;

- cazare 2 nopti cu mic dejun inclus;

- 2 vouchere ce asigura consumatia in cadrul
evenimentului Bavarienfest (Mamaia Nord,
jud. Constanta), din perioada 28-30
septembrie, pentru toate cele trei zile;

- intalnire cu Chef Foa �i Chef Frank Oehler,
in cadrul evenimentului Bavarienfest (Mamaia
Nord, jud. Constanta), din perioada 28-30
septernbrie;

- transport din Constanta in localitatea de
domiciliu a ca�tigatorului.

Pachet VIP pentru 2 persoane care contine: 

- transport din localitatea de domiciliu a
ca�tigatorului in Constanta �i retur;

- cazare 2 nopti cu mic dejun inclus;

- 2 vouchere ce asigura consumatia in cadrul

10 2.465, 14 

· l

evenimentului Bavarienfest (Mamaia Nord,
jud. Constanta), din perioada 28-30
septembrie, pentru toate cele trei zile.

2 vouchere ce asigura consumatia pentru o zi 
in cadrul evenimentului Bavarienfest (Mamaia 
Nord, jud. Constanta), din perioada 28-30 
septembrie. 

200 

Valoarea totala a premiilor este de 105.309,40 lei, cu TVA inclusa. 

6.2. Descrierea premiului de la categoria I 

260 

Premiul din categoria I este acordat prin interrnediul MASIRO TRAVEL S.R.L �1

include: 

• transport pentru doua persoane din localitatea de domiciliu a ca�tigatorului in
Bucure�ti;
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• transport pentru doua persoane cu elicopterul din Bucure$ti in Constanta;
• 2 nopti de cazare (intrare 28 septembrie, ie$ire 30 septembrie) cu mic dejun inclus,

pentru doua persoane;
• 2 vouchere, sub forma de bratara din hartie, ce asigura consumatia in zilele de 28, 29

$i 30 septembrie 2018 1n cadrul evenimentului Bavarienfest, desfa$urat in perioada 28
- 30 septembrie 2018 in Mamaia Nord, jud. Constanta. Consumatia include:

o prod use alimentare in limita a 100 lei (TVA inclusa) pentru o persoana /zi;
o 3 bauturi, in limita a 30 lei (TV A inclusa) pentru o persoana I zi;

• intalnire cu Chef Foa $i Chef Frank Oehler, in una din zilele evenimentului
Bavarienfest, desfa$urat in perioada 28-30 septembrie in Mamaia Nord, jud. Constanta
(ziua $i ora vor fi stabilite dupa sosirea ca$tigatorului);

• transport pentru doua persoane din Constanta 1n localitatea de domidliu a
Ca$tigatorului.

Valoarea premiului descris mai sus este de 14.329 lei, TVA inclusa. 

6.3. Descrierea premiului de la categoria a II-a 

Premiul din categoria a II-a este acordat prin intermediul MASIRO TRAVEL S.R.L $i 
include: 

• transport pentru doua persoane din localitatea de domiciliu a ca$tigatorului in
Constanta;

• 2 nopti de cazare (intrare 28 septembrie, ie$ire 30 septembrie) cu mic dejun inclus,
pentru doua persoane;

• 2 vouchere, sub forma de bratara din hartie, ce asigura consumatia 1n zilele de 28, 29
$i 30 septembrie 2018 in cadrul evenimentului Bavarienfest, desfa$urat Yn perioada 28
- 30 septembrie 2018 in Mamaia Nord, jud. Constanta. Consumatia include:

o produse alimentare in limita a 100 lei (TVA inclusa) pentru o persoana /zi;
o 3 bauturi, in limita a 30 lei (TV A inclusa) pentru o persoana /zi ;

• transport pentru doua persoane din Constanta in localitatea de domiciliu a
Ca$tigatorul ui.

Valoarea premiului descris mai sus este de 2.465,14 lei, TVA inclusa. 

6.4. Descrierea premiului de la categoria a III-a 

Premiul din categoria a III-a include doua vouchere, sub forma de bratara din hartie, ce 
asigura consumatia pentru o zi in cadrul evenimentului Bavarienfest, desf'a$urat in perioada 
28 - 30 septembrie 2018 in Mamaia Nord, jud. Constanta. Voucherele sunt valabile exclusiv 
in ziua in care au fost ridicate de la evenimentul Bavarienfest. 

Consumatia include: 

• prod use alimentare in limita a 100 lei (TV A inclusa) pentru o persoana;
• 3 bauturi, in limita a 30 lei (TV A inclusa) pentru o persoana.

Valoarea premiului descris mai sus este de 260 lei, TVA inclusa.

Organizatorul nu i$i asuma raspunderea pentru situatiile urmatoare:
, 

in cazul in care ca$tigatorul nu ajunge la orele $i/sau in locatiile comunicate; 
pentru orice modificari survenite in programul prestatorilor de servicii. 

De asemenea, Organizatorul nu-$i asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de 
ca$tigator/insotitor in timpul cvcnimentului Davarienfest, pentrn pier<lerea sau furtul bunurilor 
materiale sau orice alte daune. 
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Costurile aferente ingrijirii unor eventuale accidente �i/sau imbolnavirii pe perioada 
deplasarii la evenimentul Bavarienfest vor fi suportate de catre ca�tigator. 

7. Publicarea, anunfarea �i validarea ca�tigatorilor. Acordarea premiilor

7. l .Publicarea pe site, anuntarea ca�tigatorilor �i validarea ca�tigatorilor

Datele personale ale ca�tigatorilor (nume, prenume �i localitate) desemnati prin 
tragerea la sorti se vor valida tinand cont de prevederile prezentului Regulament �i vor fi 
publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro ). 

Lista ca�tigatorilor se va publica pe www.kaufland.ro in data de 24 septembrie 2018. 

Ca�tigatorii prerniilor de categoria I �i categoria a II-a vor fi informati telefonic ca au 
f9st desemnati ca�tigatori �i li se va solicita sa trimita copia bonului fiscal cu care s-au inscris 
pe pagina loteriei publicitare intr-un e-mail catre redactia@kaufland.ro. 

in cazul in care datele completate de catre pa1iicipantul ca�tigator in formularul de 
inscriere nu au fost corecte �i se incearca de minimum 3 ori in ziua respecti va contactarea 
telefonica fara succes (niciun raspuns, numar de telefon eronat, telefon inchis sau 1n afara 
ariei de acoperire), se va transmite un e-mail catre adresa furnizata de catre participant in 
formularul de inscriere, in care se solicita o modalitate de a se putea intra in contact direct cu 
participantul. in cazul in care in termen de 24 de ore nu se prime�te un raspuns la e-mailul 
transmis, se considera ca participantul nu este interesat de validarea sa drept ca�tigator �i, ca 
atare, nu i se va mai acorda premiul. in aceast:a situatie, se va apela la rezervele extrase pentru 
fiecare categorie de premii, in ordinea extragerii lor. 

Organizatorul nu i�i asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care 
raspunde la aceste apeluri telefonice �i nici pentru datele de identificare oferite de aceasta, 
necesare validarii ulterioare ca �i ca�tigator. Pentru validarea ca�tigatorului este necesar ca 
datele oferite la primul apel al Organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu 
datele din formularul pe care Ca�tigatorul 1-a completat 1n momentul inscrierii pe pagina 
loteriei publicitare. Daca raspunde o alta persoana la telefon, se va solicita ca discutia sa aiba 
loc cu persoana desemnata ca�tigatoare. 

Ca�tigatorii premiilor de categoria a III-a vor fi informati printr-un SMS ca au fost 
desemnati ca�tigatori �i ca toate detaliile pentru validare le vor primi printr-un e-mail de pe 
adresa redactia@kaufland.ro la adresa de e-mail cu care s-au inscris pe siteul 
www.kaufland.ro, in cadrul loteriei publicitare. in e-mailul de confinnare Ii se va solicita sa 
trimita copia bonului fiscal cu care s-au inscris pe pagina loteriei publicitar�. 

Pentru a fi validati, ca�tigatorii vor transmite pe adresa de e-mail redactia@kaufland.ro 
pana eel tarziu pe 26.09.2018, ora 12:00:00, copia bonului fiscal in valoare de minimum 50 de 
lei (TV A inclusa) cu care s-au inscris la loteria publicitara. 

Bonul Fiscal (scanat sau pozat), pentru a fi considerat valid, trebuie sa fie intreg �i 
lizibil (fara rupturi sau �tersaturi), sa fie de minimum 50 de lei (TVA inclus) �i sa fie emis in 
perioada desfa�urarii concursului (17 - 23 septembrie 2018). Organizatorul are dreptul de a 
invalida orice bon fiscal care nu indepline�te conditiile prevazute de Regulament pentru a fi 
validat �i nu i�i asuma niciun fel de raspundere cu privire la bonurile fiscale invalidate. 

in situapa in care oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului ca�tigator 
datorita faptului ca nu este indeplinita oricare dintre conditiile mentionate in prezentul 
Regulament, ca�tigatorul nu a raspuns la e-mail, numarul de telefon sau adresa de e-mail sunt 
incorecte �i nu se pot afia datele de contact corecte, sau din oricare alt motiv, independent de 
vointa Organizatorului, acesta i�i rezerva dreptul de a anula premiul. 
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7.2.Acordarea premiilor 

> Ca�tigatorii premiilor de categoria I �i categoria a II-a vor ridica personal premiile
ca�tigate, in data de 28 septembrie 2018, in locul �i la ora stabilite impreuna cu
MASIRO TRAVEL S.R.L. pentru transportul catre eveniment, in baza unui proces
verbal de predare-primire. In situatia in care ca�tigatorul nu se prezinta in vederea
ridicarii premiului, acesta se anuleaza.

> Ca�tigatorii premiilor de categoria a III-a vor ridica personal premiile ca�tigate, in
oricare din zilele de 28, 29 sau 30 septembrie 2018, direct de la evenimentul
Bavarienfest. In situatia in care ca�tigatorul nu se prezinta in vederea ridicarii
prerniului, acesta se anuleaza.
A \ J 

In cazul in care un Ca$tigator de drept al unui premiu de categoria a HI-a nu poate
prelua premiul personal, atunci va mandata printr-o imputernicire sub semnatura privata o 
terta persoana, care va prelua premiul �i va semna pentru primirea acestuia. Imputernicirea va 
fi trimisa pe e-mail catre adresa redactia@kaufland.ro pana eel tarziu pe 26.09.2018, ora 
12:00:00. 

Ca$tigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani $i nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu 
sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a 
Concursului sunt doar cu titlu de prezentare. 

8. Taxe �i impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina $i sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile obtinute de catre ca�tigatori 1n conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, orice alte obligafii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 
fiind in sarcina exclusiva a ca�tigatorului. 

Premiile acordate in valoare individuala de pana in 600 lei sunt neimpozabile. 

Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de 
catre Ca�tigator dupa intrarea in posesie a premiilor (de exemplu, pentru ca�tigatorii premiilor 
de la categoria a III-a, transportul de la localitatea de domiciliu pana la evenimentul 
Bavarienfest sau cazarea pe perioada evenimentului). 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condifii generale de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Kau11and va prelucra datele personale colectate in conditii de siguranta $i confidentialitate. 
Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate $i in Germania. 

9.1 Participarea la loteria publicitara 

Datele colectate: nume $i prenume complet, numar de telefon, adresa de e-mail, localitate $i 
judet, 

Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara $i afi$area ca$tigatorilor. 

Prin inscrierea la loteria publicitara, participantii i$i dau acordul expres de colectare a acestor 
date, in conformitate cu Regulamentul General de Proteqie a Datelor (GDPR), art. 6, alin 1 
lit. a). 

9.2 Intrarea :i'n posesia premiilor loteriei publicitare 

Datele colectate: nume $i prenume complet, adresa de e-mail, numar de telefon. 

Scopurile colectarii: acordarea premiilor. 
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Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele 
cu caracter personal ale participantilor, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR in vederea 
transmiterii premiilor ca�tigate. 

In cazul in care valoarea premiilor depa�este 600 lei, Kaufland colecteaza �i datele de 
identificare ale ca�tigatorului (CNP, serie �i numar de buletin) in vederea indeplinirii 
obligatiilor legale conforme cu legislatia fiscala, in confonnitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR. 

Transmiterea datelor cu caracter personal catre alte societafi: 

In v�derea ridicarii de catre ca�tigatori a premiilor de la categoriile I �i II, Kaufland utilizeaza 
serviciile MASIRO TRAVEL S.R.L, cu sediul in str. Radu Voda, m. 1, Bl. B8, sc. 2, etaj 8, 
ap. 66, sector 4, Bucure�ti. Aceasta societate, la randul sau, va transmite datele ca�tigatorilor 
2remiilor de categoria I �i categoria a II-a catre alte firme, care vor asigura serviciile de 
transport �i cazare. 

In vederea ridicarii de catre ca�tigatori a premiilor de la categoria a III-a, Kaufland utilizeaza 
serviciile S.C. SMART AD CONCEPT S.R.L., cu sediul in Str. Oboga Nr. 5, Bl. 160, Ap. 60, 
Sector 6, Bucure�ti. 
Catre aceste Societati, Kaufland trimite doar datele personale necesare identificarii 
ca�tigatorului �i predarii prerniilor (nume, prenume, ora� de domiciliu). 

9.3 Contestafii �i reclamafii 

Datele colectate: 1rnme �i prenume, numar de telefon, adresa de e-mail �i alte date ce pot 
aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere 1n 
mod expres. 
Pentru a putea solutiona contestatiile �i reclamatiile, Kaufland proceseaza datele cu caracter 
personal ale participantilor in interesul sau legitim, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit. t) 
GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezulta din dorinta de a servi interesele �i de a raspunde 
cererilor participantilor. 

9.4 Drepturile participantilor 

Participantii au dreptul de a solicita �i de a pnm1 o confirmare a faptului ca 
societatea Kaufland prelucreaza datele cu caracter personal. 

De asemenea, participanfii au urmatoarele drepturi: 

- dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale, caz in care Org9-nizatorul va fi pus
c in imposibilitatea de a valida ca�tigatorii, de a inmana premiile in cazul unui ca�tig sau de a 

� , , rezolva contestatia sau reclarnatia :racuta; 
"-- - dreptul de a soiicita �tergerea datelor cu caracter personal; 

- dreptul de a-�i retrage consimtamantul, caz in care nu vor putea participa la loteria
publicitara.

Paiiicipantii i�i pot exercita drepturile sus mentionate prin trimiterea unui e-mail, la 
adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kauf1and Romania 
SCS, Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, Sector 2, Bucure�ti, in atentia Depa1iamentului de 
Protectie a, Datelor. 

Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin 
e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau in scris, la adresa: Kaufland Romania
SCS, Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, Sector 2, Bucure�ti, in atentia Departainentului de
Protectie a Datelor.
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De asemenea, participantii au dreptul sa depuna o plangere la ANSPDCP, accesand 
site-ul: http://www.dataprotection.ro. 

Mai multe detalii despre Politica de Confidentialitate �i despre drepturile 
paiiicipantilor sunt la adresa web: https:/iwww.kaufland.ro/regulament-privind-protectia
datelor.html. 

10. Contestafii

Participantii loteriei publicitare pot formula o contestatie pentru orice nemulturnire cu
privire la desfa�urarea campaniei prin trimiterea unei contestatii in termen de 5 zile de la data 
publicarii ca�tigatorilor, la adresa de e-mail service@kaufland.ro, impreuna cu datele de 
contact (nume �i prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Contestatia se Va 
analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, 'in termen de 48 de ore de la 
inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul contestatiilor primite 
sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform 
procedurii, se ofera in scris, prin e-mail. 

11. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul nu i�i asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care
determina imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care 
afecteaza buna desfa�urare a activitatilor descrise 111 prezentul Regulament, ca urrnare a unor 
restriqii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. 

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite. 

Organizatorul nu-�i asuma raspunderea pentru nici un accident suferit de catre 
ca�tigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu prerniul oferit. 

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate ca�tigatorului, care 
indepline�te conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu i�i asuma raspunderea pentru 
eventuaJele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Organizatorul nu i$i asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de 
telefonie fixa $i/sau mobila sau a retelelor de Internet. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali ca$tigatori sau de ca�tigatori nu �u 
dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Raspunder-

e

a 
Organizatorului este, de asemenea, limitata �i de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului 

• 

. 4 

Regulament. 

12. intreruperea sau incetarea loteriei publicitare �/y4A,�'t.:f 
� 

Organizatorul poate intrerupe desfa�urarea loteriei publicitare, inaintea expirarii
termenului prevazut pentru desfa�urarea acesteia, in urmatoarele situatii: 

- au aparut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se
pericliteze desfa�urarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei
publicitare sau site-ul societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din
motive independente de vointa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, in interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care
interzice desfa$urarea loteriilor publicitare de genul celei desfa�urate de catre Organizator sau
care stabile$te sanctiuni profesionale sau financiare pentru OrganizatoruJ loteriei publicitare.

Intreruperea derularii loteriei publicitare poate fi temporara sau definitiva, in functie 
de motivele mentionate mai sus. Orice intrerupere a loteriei publicitare va fi anuntata de 
Organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin acelea$i mijloace de publicitate utilizate ca $i 
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pentru loteria publicitara. Daca acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea 
efectua in ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland. 

Prezenta loterie publicitara poate inceta inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei 
unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul 
schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea �i des:fa�urarea loteriei publicitare sa 
presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 

*Forfa Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil �i de nefnlaturat, petrecut dupa
intrarea in vigoare a prezentului Regulament �'i care fmpiedica parfile sa-�i fndeplineasdi
obligafiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invocii.

In interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forta Majora �i urmatoarele 
evenimente: 

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor pmiicipantilor la loteria
publicitara, determinand imposibilitatea identificarii persoanelor pmiicipante sau ale
celor ca�tigatom·e;

b. tentative de frauda ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace
electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. Daca o 
situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 
vointa sa, in1piedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului �i continuarea 
loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 'indeplinirea 
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi imposibila sau intarziata. In 
cazul 1n care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia 
pmiicipantilor loteriei publicitare, i'n termen de 5 ( cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului 
de forta majora. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte �i
sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor �i conditiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare, ,,Vino sa mananci nemte�te la 
Bavarienfest by Kaufland" este disponibil in mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice 
modificare a regulilor de patiicipare la loteria publicitara, a modului de des:fa�urare a acestuia, 
a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator pe website-ul 
companiei. 

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor 
Ordonantei Guvemului nr. 99/2000 privind comercializm·ea produselor �i serviciilor pe piata, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, astazi, data autentificarii, intr-un 
exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial �i 3 (trei) duplicate, din care unul va 
ramane in arhiva biroului notarial �i doua exemplare au fost eliberate partii. 

Kaufland Romania Societate in Comandita 
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