REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI «Adi Hadean si Samsung iti aduc
aminte de gustul vacantelor tale»
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul concursului „Adi Hadean si Samsung iti aduc aminte de gustul vacantelor
tale” (denumit in cele ce urmeaza “Concurs”) este S.C. MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 9, Sector 1,
numar de ordine in registrul comertului: J40/1055/2001, CIF RO 13674055, operator de date
cu caracter personal nr. 16003 / 12.03.2010, denumit in continuare “Organizatorul”.
1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii
prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare /
completare la Regulament va deveni aplicabila.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE. DURATA CONCURSULUI
2.1. Concursul se desfasoara exclusiv online pe blogul www.adihadean.ro in perioada 16
octombrie 2012 orele 09:00, inclusiv - 02 noiembrie 2012 orele 23:59, inclusiv.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani la data
de incepere a Concursului, inclusiv, cu domiciliul/resedinta in Romania si care este de acord
sa respecte mecanismul de participare descris la SECTIUNEA 4 de mai jos.
3.2. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, angajatii Samsung Electronics
Romania si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului precum si
familiile acestora.
3.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala a prevederilor
prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice utilizator la propria alegere, care
nu respecta termenii Regulamentului, care incearca sa manipuleze rezultatele sau care
aduce prejudicii de imagine Organizatorului, Samsung Electronics Romania sau celorlalte
companii implicate in organizarea si derularea Concursului .
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1. Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE
PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentului Concurs, asa cum vor fi ele
prezentate la SECTIUNEA 5. PREMIILE de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul
descris la aceasta sectiune.

4.2. Pentru a putea sa se inscrie in Concurs, fiecare participant trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
¬ Sa acceseze blogul www.adihadean.ro.
¬ Sa accepte accesarea informatiilor personale furnizate prin intermediul blogului
www.adihadean.ro. Accesarea informatiilor personale prin intermediul blogului
www.adihadean.ro se refera la adresa de e-mail valida si numele pe care participantul
trebuie sa le furnizeze la postarea oricarui comentariu pe blogul respectiv.
4.3. Dupa indeplinirea conditiilor mai sus mentionate, fiecare participant trebuie sa urmeze
pasii descrisi in continuare:
¬ Sa posteze un comentariu pe blogul www.adihadean.ro la unul dintre cele 5 posturi de
blog care vor anunta Concursul
- Sa formuleze prin intermediul acelui comentariu o poveste despre o experienta culinara
avuta pe parcursul unei vacante in conformitate cu cerintele descrise in postul de pe blog
- Fiecare participant poate posta unul sau mai multe comentarii diferite (povesti despre
experiente culinare avute pa parcursul unor vacante) la unul sau mai multe posturi de blog
dintre cele 5 care anunta Consursul.
- Toti participantii care urmeaza pasii descrisi mai sus vor fi considerati eligibili pentru
castigarea premiului.
4.4. Castigarea premiului:
• Castigatorul va fi desemnat in urma deliberarii realizate de catre Adrian Hadean,
proprietarul si administratorul blogului www.adihadean.ro.
• Castigatorul Concursului va fi anuntat printr-un e-mail trimis de Organizator catre adresa
de e-mail oferita de catre vizitatorul blogului www.adihadean.ro in cadrul procesului de
inscriere.
SECTIUNEA 5. PREMIILE
5.1. In cadrul prezentului Concurs se va acorda 1 premiu (produsele folosite de catre Adrian
Hadean), dupa cum urmeaza:
• Plita incorporabila Samsung (CTN464KC01) si cuptorul incorporabil Samsung (BQ2Q7G214)
utilizate de Adrian Hadean pentru pregatirea diverselor tipuri de retete gastronomice in
perioada desfasurarii concursului.
5.2. Valoarea totala a premiului este de 5498 lei, TVA inclus.
5.3. Castigatorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici
nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor acestuia.
5.4. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui
castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste in mod expres sa intre in posesia

premiului, refuz manifestat in scris), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului si nu va
mai putea emite ulterior nicio pretentie, de orice fel, asupra acestuia.
5.5. Procedura de acordare a premiului si de desemnare a castigatorului este prezentata la
Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIULUI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI.
6.1. Premiul va fi acordat in urma deliberarii realizate de catre Adrian Hadean, proprietarul si
administratorul blogului www.adihadean.ro, in perioada 03– 05 noiembrie 2012. Adrian
Hadean va alege castigatorul Concursului dintre participantii care au intrunit urmatoarele
criterii de jurizare: modul de prezentare in scris a experientei culinare, calitatea descrierii.
Adrian Hadean va realiza un top 5 al celor mai interesante povesti despre experiente
culinare avute in vacanta propuse de catre participanti.
6.2.Anuntarea castigatorului Premiului se va face in perioada 05 -15 noiembrie 2012 printrun mesaj direct transmis de catre Organizator pe adresa de email oferita de participant prin
acceptarea conditiilor blogului www.adihadean.ro odata cu postarea comentariului pe blog.
Datele furnizate prin intermediul blogului www.adihadean.ro vor fi stocate in baza de date a
Organizatorului si sunt necesare doar pentru inregistrarea vizitatorilor blogului in Concurs si
pentru facilitarea inscrierii in Concurs. Numele castigatorului va fi facut public pe blogul
www.adihadean.ro si pagina www.facebook.com/SamsungRomania.
6.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu
respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o
demonstra cu probe.
6.4. Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa:
6.4.1. Sa prezinte datele cerute in mailul in care este anuntat ca fiind castigator (Nume,
Prenume, Telefon, Adresa de corespondenta, copie dupa Cartea de identitate).
6.4.2. Sa prezinte un act de indentitate care sa ateste veridicitatea datelor prezentate atunci
cand a fost desemnat castigator.
6.5.Daca Participantul nu prezinta in termen de 3 zile lucratoare de la data expedierii
emailului care il informeaza pe Participant asupra calitatii de castigator documentul solicitat,
castigatorul este invalidat, se va apela la urmatorul participant clasat in topul realizat de
Adrian Hadean care va fi supus aceleiasi proceduri de validare. In conditiile in care niciunul
dintre participantii clasati in top nu pot fi validati conform conditiilor prezentului
regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
6.6.Premiul utilizat de Adrian Hadean pentru pregatirea diverselor tipuri de retete
gastronomice in perioada desfasurarii concursului va fi expediat prin curier de Organizator,
la adresa comunicata de castigator, aflata pe teritoriul Romaniei, in termen de 45 de zile de
la data validarii acestuia impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de
catre producator si pe baza de proces verbal de predare-primire (vezi Anexa 1).

6.7. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi
formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen
15 zile de la data incheierii Consursului, pe adresa: S.C. MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP SRL, str. Gheorghe Lazar, nr. 21, corp A, et. 1, ap. 4, sector 1,
Bucuresti. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 14 zile lucratoare de la
primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea
contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
Avandu-se in vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este raspunzator
pentru plata impozitului prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din
premii acordate, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il
vireze catre bugetul de stat conform prevederilor articolelor 75, 76 si 77 din Legea nr. 571 /
2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii
de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiul acordat altul decat impozitul pe
venit ce cade in sarcina sa conform legii.
SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale
Participantilor in conformitate cu Legea 677/2001.
Prin participarea la concurs participantii isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa
fie incluse in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la aceasta campanie si
anuntarii castigatorilor.
Datale cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre
terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorului si
premiul castigat in cadrul Concursului vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.
Prin participarea la Concurs, 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 Organizatorului in scopul participarii la acest Concurs.
Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie
acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si continutul comentariilor
postate pe blogul www.adihadean.ro vor fi facut publice si folosite in materiale publicitare
de catre Organizatori fara niciun fel de plata aferenta.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul
dintre Premii, numele, prenumele, localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si

folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio, video
si online in mod gratuit.
Participantilor la Concursul „Adi Hadean si Samsung iti aduc aminte de gustul vacantelor
tale” 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 la informare (art. 12), dreptul de acces la date
(art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie(art. 15).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si
legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei
prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au
dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea
exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si
semnata catre S.C. MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL, str. Gheorghe Lazar,
nr. 21, corp A, et. 1, ap. 4, sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si
semnata.
Datele personale ale castigatorului vor ramane in contabilitatea firmei, conform legislatiei
fiscale in vigoare.
SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti
romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea
adresa S.C. MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL, str. Gheorghe Lazar, nr. 21,
corp A, et. 1, ap. 4, sector 1, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data
publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare
nicio contestatie
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Consursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice

Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia
cazului de forta majora.
SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului
verbal de predare – primire a premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui
Concurs.
SECTIUNEA 12. CLAUZE DIVERSE
Participarea la acest Concurs implica obligativitatea participantilor de a accepta prevederile
prezentului Regulament si a legislatiei aplicabile.
Regulamentul concursului este disponibil pe:
http://www.milleniumpeople.ro/promo/regulament_concurs.pdf

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale,
eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi facute publice, in aceeasi
maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
Prezentul Regulament a fost redactat si semnat in 5 exemplare originale, astazi, 15.10.2012,
data autentificarii de catre Notarul Public.

Anexa 1
Proces verbal de predare-primire premiu
Incheiat astazi__________________________intre Dna/Dl.___________________,
desemnat reprezentant al S.C. MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL si
Dna/Dl _____________________________cu domicilul
in_____________Str._________________________________, bl.____,sc__, et.___, ap.__,
jud/sector__________________ data nasterii_______________, in calitate de castigator al
Concursului „Adi Hadean si Samsung iti aduc aminte de gustul vacantelor tale”.
Procesul verbal de predare primire s-a incheiat cu ocazia predarii-primirii a :

.....................................................................................................................................................
.........
Am luat cunostinta de faptul ca pe baza de cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la S.C.
MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL, str. Gheorghe Lazar, nr. 21, corp A, et. 1,
ap. 4, sector 1, Bucuresti, aceasta imi garanteaza exercitarea dreptului de acces, de
interventie asupra datelor, de opozitie si de a ma adresa instantei, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12
decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.
In cazul in care premiul este impozabil (premii a caror valoare depaseste 600 RON conform
prevederilor Codului Fiscal – Legea 571/2003, actualizata ), Organizatorul se obliga sa
calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.
Dupa intrarea in posesia premiului, declar ca nu am nicio pretentie legata de plata oricaror
despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acestea.
Prezentul proces verbal de predare-primire s-a inchiat in 2 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Am predat,
_________________

Am primit,
______________

