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Regulamentul de desfășurare a Campaniei on-line
Te implici si castigi!
Etapa a IIa
1. Organizatori
Organizatorii Campaniei on-line sunt:
CCR Logistics System Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector
1, telefon +021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro,
CCR Rebat Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon
+021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro, denumite in continuare
CCR si
CCR RO WASTE MANAGEMENT SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea
Dorobanţi, Nr 53, Sector1, înregistrată la Registrul Camerei de Comert cu nr
J40/3620/18.03.2009, CUI: RO 25303212, Telefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax:
021.200.04.94, adresa de email: office@ccrromania.ro,
Care derulează campania în mediul on-line, prin pagina de Facebook CCR Logistics
Systems RO.
2. Perioada de desfăşurare
Campania se desfășoară în perioada 15 Iunie - 15 Septembrie 2020. Data limită de
transmitere a desenelor este 15 Septembrie 2020. Alegerea câștigătorilor se va face în
perioada 16 - 20 Septembrie 2020. Anunțarea câștigătorilor pe Facebook se va face în data
de 21 Septembrie 2020. După această dată, câștigătorii sunt rugați să contacteze
organizatorii pentru a intra în posesia premiilor.
Regulamentul este întocmit de organizatori și făcut public, conform legislaţiei aplicabile în
România.
3. Participanţi
Campania se adresează copiilor de toate vârstele, reprezentați de un părinte sau de un
reprezentat legal.
Înscrierea în campanie se face prin postarea de fotografii cu mesaje și/sau desene legate de
activitatea de colectare a bateriilor uzate și/sau de protejarea Pamântului.
În vederea acordării premiilor, participanții selectați vor contacta organizatorii la adresele de
email raluca.mocanu@ccrromania.ro și floriana.constantinescu@ccrromania.ro.
4. Premiile
Participanții la campanie pot câștiga unul din următoarele premii:
Pentru fiecare județ, organizatorii acordă câte 10 premii, iar pentru Municipiul București 20
de premii.
Premiile constau în aparate electronice de mici dimensiuni, de genul: lanterne, lămpi de carte
(LED Book), lămpi de veghe pentru copii (Maya light night, Paul the bear light night), etc.
O persoană poate câștiga 1 singur premiu pe toată durata de desfășurare a campaniei.
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5. Mecanismul de desfăşurare
Toți participanții care postează desenele/mesajele pe pagina de Facebook CCR Logistics
Systems RO , în perioada 15 Iunie - 15 Septembrie 2020, intră în cursa câștigării premiilor
menționate la punctul 4.
În perioada 16 - 20 Septembrie Septembrie 2020, organizatorii vor selecta cele mai
frumoase desene/mesaje și vor comunica pe pagina de Facebook CCR Logistics Systems
RO rezultatul alegerii în data de 21 Septembrie 2020.
În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care influenţează sau facilitează
câştigarea premiilor puse în joc, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele
legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele
prejudicii cauzate.
6. Desemnarea câştigătorilor
În urma centralizării datelor, se vor desemna câștigătorii campaniei.
Premierea câștigătorilor se va face la o dată care va fi anunțată în prealabil de către CCR.
Premiile vor fi înmânate personal la sediul CCR Logistics pe baza de Proces-Verbal predare
primire sau livrat prin curier cu confirmare de primire, in funcție de solicitarea câștigătorilor.
Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor.
7. Erori
Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuat după data de semnare a ProcesuluiVerbal de Predare-Primire a premiului sau după data primirii confirmării de livrare nu vor fi
luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorilor.
În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea
Organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru
remedierea situaţiei apărute.
8. Protecţia datelor personale
Participanţilor la campanie le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677
/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .
Prin participarea la campanie participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga,
imaginea lor să fie făcută publică şi folosită în scopuri publicitare de către Organizatori, în
diverse materiale tipărite, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect.
9. Litigii
Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
Prezentul Regulament este publicat pe site-urile www.relectra.ro, www.rebat.ro.
Împreună protejăm natura!
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