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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

“Incalzeste-te cu La Festa” 

21.02.2023 – 26.03.2023 

 

 

Art. 1. Organizator 

1.1. Organizatorul promotiei ,,Incazeste-te cu La Festa” (“Promotia”) este compania MASPEX 

ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Stefan cel   Mare   nr. 38-40, loc. Valenii de Munte, jud. 

Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului   Bucuresti sub numarul  J29/1275/2005, 

CUI RO 3451510, (denumita   in continuare “Organizator” sau “MASPEX ROMANIA”), 

reprezentata la incheierea prezentului Regulament de domnul Dârvaru Mircea – Ionuț, cetatean 

roman, in calitate de mandatar, imputernicit conform procurii autentificate sub nr. 1682 din 

14.09.2021 de   BIN   Iosep   Cristina   Mihaela,   cu   sediul   biroului   in Stefanestii de Jos, 

jud. Ilfov. 

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectand 

procedurile legale. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa 

postarea unui anunt de prezentare a modificarii pe site-ul www.maspex.ro. 

1.3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului 

Regulament, potrivit celor mentionate mai jos. 

 

Art. 2. Produse participante 

2.1. La prezenta promotie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator 

catre clientii finali, prezente la barul din Vatra Dornei:  

- La Festa Cappuccino Clasic 125g 

- La Festa Cappuccino Alune 125g;  

- La Festa Cappuccino Rom 125g;  

            - La Festa Ciocolata Calda Clasic 250g; 

            - La Festa Ciocolata Calda Alba 250g; 

            - La Festa Cappuccino Extra Size Irish Cream 176g;  

            - La Festa Cappuccino Extra Size Latte Macchiato 176g 

 

Art. 3. Participanţi 

3.1. La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice cu cetatenie romana si domiciliul 

stabil in Romania, care au cumparat produse La Festa, achizitionate de la Terasa Veverita, de la 

baza partiei (Vatra Dornei) minim 1 (unu) plic La Festa  din produsele participante mentionate 

la art. 2 din regulament.   

3.2. La promotie nu pot participa angajaţii societatii MASPEX ROMANIA S.R.L., precum si 

sotii/sotiile tuturor celor mentionati anterior si rudele acestora de gradul I. 

 

Art.4. Mecanismul Promotiei: 

4.1. Pentru a se inscrie la această promoţie, participa numai persoanele care cumpara 1 plic La 

Festa de la terasa Veverita, dVatra Dornei, Partia Veverita, Strada Parcului, si completeaza 

formularul primit de la bar.  Dupa completarea formularului, participantii sunt inscrisi automat 

in tombola zilnica.  

 

http://www.maspex.ro/
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Extragerea castigatorilor, pentru tombola zilnica se va realiza conform programului de mai jos, 

prin comisia formata din: 

- Dima Cristi;  

- Nan Denisa. 

- Lupu Andreea. 

 

Program de extragere : 

Ora: 11:00-12:00 ( pentru ziua precedenta) 

Ora: 17:00-18:00 

Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiului acordat in cadrul Concursului, se 

regasesc in tabelul de mai jos: 

 

PREMIU CANTITATE VALOARE UNITARA 

(TVA  inclus) 

VALOARE TOTALA 

(TVA inclus) 

Cutie La Festa Cappuccino 

125g 

30  6,86 206,01 

Termos branuit La Festa  30  51,32 1539,62 

VALOARE TOTALA 

(lei cu TVA inclus) 

1,745.63 LEI 

 

Art. 5. Perioada de desfasurare a Promotiei 

5.1. Prezenta promotie se desfasoara in perioada 21.02.2023-26.02.2023.  

 

Art. 6. Premiile Promotiei („Premiile”) si acordarea lor: 

6.1. In cadrul Promotiei, Organizatorul va acorda 30 premii, fiecare constand in: 

- 1 cutie La Festa Cappuccino 125g + un Termos branduit La Festa.  

Valoarea unui premiu este de 58.18 lei, TVA inclus 

6.2. Valoarea totala a premiilor este de 1,745.63 TVA inclus. 

6.3. Valoarea totala a Premiilor va fi determinata la sfarsitul Promotiei, in functie de numarul de 

premii atribuite, determinat in urma analizei asupra activitatii si rezultatelor participantilor la 

promotie. 

6.4. Premiile se acorda conform dispozitiilor Art. 4. de mai sus, in baza unui proces verbal de 

predare-primire.  

6.5. Premiile vor fi acordate in perioada 21.02-26.02.2023, pe baza extragerii din tombola a 

castigatorilor. Premiile se acorda castigatorilor in ziua extragerii. Castigatorul va fi anuntat 

telefonic in ziua extragerii pentru a se prezenta pana la ora 19, in vederea ridicarii premiului 

castigat. Daca acesta nu raspunde sau nu se prezinta la locatia activarii, premiul ramane in 

posesia organizatorului.  

6.7. Participantul nu are dreptul sa solicite contravaloarea in bani si/sau in alte produse a 

Premiului castigat. 
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Art. 7. Condiţii de validitate 

7.1. Participantii la Promotie pot fi declarati castigatori ai unuia dintre premiile puse in joc  

numai daca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament. 

  

Art. 8. Taxe si impozite 

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru 

veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a 

fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in 

legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de 

primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorilor 

 

Art. 9. Responsabilitate 

9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia 

Organizatorului este definitiva.       

9.2.  Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii 

Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.                                       

9.3.   Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se 

obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin 

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si 

exclusiva a acestora.                                                                                                                

9.4.  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte 

probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a 

persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa 

intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului 

datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la 

Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.                                                   

9.5.  Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care 

participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu 

numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru 

informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului. Participantii sunt 

de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In 

acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini 

activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din concurs 

comentariile transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.  

9.7.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de 

fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice 

tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor 

care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului. 

9.8.  In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat 

sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, 

Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente. 

 

Art. 10. Regulamentul Promotiei 

10.1. Regulamentul oficial al promotiei “Incazeste-te cu La Festa” este disponibil, in mod 

gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.maspex.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi  

http://www.maspex.ro/
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solicitat, pe intreaga durata a campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale) la sediul social 

al Organizatorului mentionat la art. 1.1 din prezentul Regulament.  

10.2. Organizatorul Promotiei isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul 

Regulament Oficial, respectand conditiile de forma pentru intocmirea acestuia. Orice modificare 

a prezentului Regulament va fi facuta publica, cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea sa in 

vigoare.  

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii Promotiei, prin act aditional la prezentul 

Regulament. 

 

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal   

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi 

prelucrate de catre: Maspex Romania S.R.L. in calitate de operator. Toate solicitarile cu 

privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Maspex Romania 

SRL, str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, RO 3451510, 

J29/1275/2005,Tel.:0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366, e-mail: 

privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.     

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei  

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de 

date cu caracter personal:  

(i) nume, prenume;  

(ii) numar de telefon;  

(iii) Codul numeric personal – va fi colectat doar in cazul in care castigurilor pentru 

care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform 

reglementarilor fiscale in vigoare. 

3. Scopul prelucrarii  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre 

Operator in vederea:  

i) organizarea si desfasurarea campaniei;  

ii) desemnarea si validarea castigatorilor;  

iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.  

4. Temeiul juridic al prelucrarii  

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea 

indeplinirii obligatiilor fiscale. 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi 

dezvaluite agentiilor implicate in desfasurarea promotiei, operatorilor de curierat si 

organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.  

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la 

incheierea Concursului. 

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 6 

ani de la incheierea Concursului.  

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va 

sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. 

http://www.maspex.ro/
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7. Drepturile persoanelor vizate  

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura 

participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:  

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice 

moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza 

consimtamantului inainte de retragerea acestuia;  

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;  

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;  

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal   

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;  

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale 

prevad contrariul;  

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;  

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de 

a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi 

serviciile.  

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor  

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani 

la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu 

varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter 

personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat 

sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care 

un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter 

personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ 

distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.   

  

9. Alte prevederi   

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.  

 

Art. 12. Incetarea Promotiei inainte de termen 

12.1. Promotia poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a continua Promotia. 

 

Art. 13. Litigii 

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate 

de instantele judecatoresti romane competente, de la sediul Organizatorului. 
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SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CONCURSULUI  

14.1.  Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a 

Organizatorului.   

Redactat, procesat și autentificat de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul în Stefanestii de Jos, 

Sos. Ștefănești nr. 53, jud. Ilfov, într-un exemplar original care rămâne în arhivă Biroului 

Notarial și 3(trei)   duplicate,   din   care   unul   va   rămâne   în   arhivă   biroului   notarial,  iar 

2 (două) duplicate se eliberează părții. 

 

 

 

MASPEX ROMANIA SRL 

prin mandatar , 

Dârvaru Mircea – Ionuț  
                                                                            Ls       

      

 

 

 

 

 


