
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“San Francisco Style Pizza” 

12 august – 18 august 2019 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul Campaniei “San Francisco Style Pizza” (denumita in continuare "Campania") este 

societatea AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. (denumita in continuare "Organizatorul"), o 

societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Romania, Calea 

Dorobantilor, nr. 5-7, corp C, D si terasa, parter, camera 79, sect. 1, Bucuresti si adresa de corespondenta 

in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/19307/1994, cod unic de inmatriculare RO6331682. 

1.2. Evenimentul se va desfasura prin intermediul agentiei GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., 

persoana juridica romana, cu sediul in Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Sector 

1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, inregistrata 

la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 

18027 reprezentata prin Irina Roncea, Director General Adjunct, care are si calitatea de imputernicit al 

Organizatorului, (denumita in cele ce urmeaza "Imputernicit"). 

 

1.3. Si agentia More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. 

Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. 

J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796. (denumita in continuare “Imputernicit”). 

 

1.4. Potrivit  deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv 

prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata. 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de 

Instagram Pizza Hut, disponibila la adresa https://www.Instagram.com/pizzahutromania,  in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament (‘’Regulamentul’’). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau 

prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor 

acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data 

la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila. 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

4.1. Campania va incepe in data de 12 august 2019 ora 12:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 18 

august 2019 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de 

https://www.instagram.com/


incepere/incheiere a prezentei Campanii. Noile date vor fi comunicate Participantilor conform art. 3.1 de mai 

sus. 

4.2. Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui mesaj la postarea de Campanie se poate face exclusiv in 

perioada cuprinsa intre 12 august 2019 ora 12:00:00, ora Romaniei si 18 august 2019 ora 23:59:59, ora 

Romaniei. Orice inscriere inainte de data 12 august  2019 ora 12:00:00, ora Romaniei sau dupa data de  18 

august 2019 ora 23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luat in considerare, cu excepția cazului în care se va decide 

modificarea duratei de derulare a campaniei conform prevederilor art. 4.1 de mai sus. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. Campania se desfasoara exclusiv pe internet, in cadrul paginii de Instagram Pizza Hut, 

https://www.Instagram.com/pizzahutromania organizată în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament și se poate înscrie în vederea participării la aceasta orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 

ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și 

condițiile prezentului Regulament (denumită în continuare „Participanti”).     

 5.2. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie. Verificarea vârstei se va face de 

către Organizator în momentul validării Participantului câștigător. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru 

toate si oricare informații pe care le furnizează Organizatorului și garantează cu privire la autenticitatea 

acestora.   

 5.3. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului si/sau ai Imputernicitilor implicati in 

campanie și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).     

 5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea, respectarea si și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului Regulament precum si acordul Participantului.     

 5.5. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau 

care este suspectat de fraudă comisă în vederea participării la Campanie.  Organizatorul isi rezerva dreptul de 

a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat castigator in cazul in 

care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze 

Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

6.1 Pentru a participa la Campanie si pentru a avea o inscriere valabila in Campanie, participantii care 

indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 5 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din 

prezentul Regulament, trebuie sa respecte urmatorul mecanism:  

-     sa detina un cont (profil personal) in reteaua de socializare Instagram (www.Instagram.com) 

-    sa acceseze in Perioada Campaniei pagina de Instagram Pizza Hut, 

https://www.Instagram.com/pizzahutromania si sa dea follow paginii; 

-     sa se inscrie in Campanie prin adaugarea unui comentariu, in care sa specifice care este cuvantul cheie, la 

postarea de Campanie de pe pagina de Instagram Pizza Hut, ce va consta intr-un Instastory . 

- Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa raspunda printr-un comentariu la una din cele 7 story-uri zilnice, 

postate pe pagina de Instagram Pizza Hut Romania.  

https://www.instagram.com/
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-    in fiecare zi a Campaniei, va fi postata o intrebare de Campanie care va contine un indiciu. Participantii 

care vor raspunde corect la postarea de Campanie vor intra in tragerea la sorti pentru premiile Campaniei. Va 

fi postat cate un Instastory in fiecare zi, din cele 7 zile de campanie, fiecare Instastory va avea aferent un 

cuvant cheie. 

6.2. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor si/sau comenariilor postate sau introduse 

pe Instagram si accepta in mod expres faptul ca nu vor fi luate in  considerare si nici nu vor fi publicate 

comentariile/textele care nu respecta conditiile impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, 

malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale 

ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare 

la acte penale sau ilegale). Orice continut licentios, injurios, obscen, instigator la discriminare, violenta sau 

activitati chestionabile/ ilegale poate fi sters de catre Organizator, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa ofere 

explicatii sau justificari in acest sens. Stergerea comentariului implica pierderea dreptului de participare. 

6.3. Pe intreaga durata a campaniei, un Participant (identificat prin contul de Instagram) se va putea inscrie 

valabil in Campanie o singura data pe intreaga Perioada a Campaniei si va putea castiga un singur Premiu 

zilnic si/sau un singur premiu ce consta in sansa de participare la sesiunea de„Meet & Greet”.  

6.4. Utilizarea mai multor conturi de Instagram de catre acelasi Participant in vederea incalcarii limitarilor de 

mai sus va fi sanctionata cu excluderea Participantului respectiv din Campanie si pierderea dreptului asupra 

eventualului premiu ce ar fi putut fi castigat.  

6.5. Continutul paginii Campaniei este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu 

pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu aceasta Campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile 

Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea 

unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a 

castiga oricare din premiile Campaniei. Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care 

nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.  

6.6 Participantul care publica imaginea pe pagina de Instagram Pizza Hut este singurul raspunzator cu privire 

la drepturile de autor asupra imaginii respective si declara ca a obtinut consimtamantul celorlalte persoane 

care apar in imaginea publicata de acesta. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI 

7.1. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:  

 7 premii, respectiv cate 1 premiu zilnic, acordate la finalul campaniei, fiecare premiu zilnic constand 

intr-un (1) voucher pentru 4 pizza San Francisco, cate o reteta din cele 4 noi (Chef Peppe, Veggie 

Supreme, Queen Margherita, Meat Royal) de la Pizza Hut (“Premiul zilnic”). Valoarea unui premiu 

zilnic este de 83,00 lei (TVA inclusa); 

 10 premii “Meet & Greet” acordate la finalul Campaniei, fiecare premiu  constand in dreptul de 

participare la un eveniment de tip meet & greet cu Denis, solistul trupei The Motans, eveniment ce va 

avea loc exclusiv in restaurantul Pizza Hut Dorobanti, situat in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 5-7, 

Sector 1, in cadrul caruia se vor consuma produse San Francisco Style Pizza, noile retete si bauturi, in 

sortimentele si in cantitatile puse la dispozitie de catre Organizator, in valoare totala de 570 lei (TVA 

inclus). Evenimentul va avea loc la o data comunicata ulterior de catre Organizator persoanelor 

desemnate castigatoare.  

Valoarea totala a premiilor este de 1151 LEI (TVA inclus). Nu se acordă contravaloarea premiilor în 

bani sau în alte produse.  



 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR  

8.1. Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin trageri la sorti electronice, cu ajutorul aplicatiei online 

Random.org, in cel mult 5 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei. Tragerile la sorti zilnice se vor 

realiza din baze de date separate, fiecare continand participantii eligibili, inscrisi in intervalul orar 00:00-24:00 

al fiecarei zile si care au raspuns correct in cadrul zilei respective. La tragerea la sorti a premiilor finale vor 

participa toate inscrierile eligibile, realizate in perioada Campaniei.   

8.2. Se vor extrage 7 castigatori pentru Premiile zilnice si 10 castigatori pentru premiile Meet & Greet. Se 

vor extrage cate 2 rezerve pentru fiecare premiu acordat in cadrul Campaniei. Premiul/premiile neacordat/e in 

Campanie (ca urmare a neindeplinirii prevederilor prezentului Regulament, respectiv a mentiunilor din cadrul 

Sectiunilor 10 si 11 din Regulament) nu se va/vor mai acorda si va/vor ramane in posesia Organizatorului.  

8.3. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera, ceda premiul unei 

alte persoane. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.  

8.4. Premiile Campaniei vor fi predate personal, numai participantilor castigatori, in locatia/locatiile Pizza Hut 

comunicata/comunicate de Organizator si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca (i) pentru castigatorul Premiului 

zilnic nu ii este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la niciunul dintre 

restaurantele Pizza Hut din Romania de unde castigatorul isi va revendica premiul si nici intors, toate si oricare 

costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorului, precum si ca (ii) 

pentru fiecare dintre castigatorii premiilor “Meet & Greet” nu ii este asigurat transportul din localitatea de 

domiciliu sau resedinta pana la restaurantul Pizza Hut Dorobanti, din Bucuresti. 

8.5. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in 

bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor 

sau caracteristicilor premiilor. Totodata, castigatorul accepta faptul ca va suporta, pe propria sa cheltuiala, 

diferenta contravalorii oricaror produse din meniul Pizza Hut pe care doreste sa le achizioneze, a caror valoare 

depaseste valoarea premiului castigat. 

8.6. Organizatorul nu asigura transportul la/de la locatia unde va avea loc intalnirea cu solistul trupei The 

Motans. 

8.7. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.  

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE  

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele 

conditii:  

9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;  

9.1.2. Sa sa detina un cont (profil personal) in reteaua de socializare Instagram (www.Instagram.com) ; 

9.1.3. Sa acceseze in Perioada Campaniei pagina de Instagram Pizza Hut 

https://www.Instagram.com/pizzahutromania si sa dea follow paginii;  

9.1.4. Sa se inscrie in Campanie prin adaugarea unui comentariu la una dintre cele 7 postari de Campanie,ce 

vor consta in 7 Instastories, postate cate unul pe zi, timp de 7 zile, in perioada 12 – 18 august. Comentariul va 

consta intr-un raspuns la story, prin care se va mentionacare este cuvantul cheie.  

http://www.instagram.com/
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9.1.5. Nu se accepta inscrierea mai multor mesaje/comentarii de raspuns la postarea dedicată Campaniei.  

9.2. Castigatorii nu vor fi validati in urmatoarele cazuri:  

9.2.1. Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 10 de mai jos;  

9.2.2. Participantul nu indeplineste conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;  

9.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat 

initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au 

intrunit intocmai cerintele Regulamentului.  

 

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMÂNARE A PREMIILOR  

10.1. În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data tragerii la sorti, participantii desemnati câştigători vor 

fi contactati de către un reprezentant al Organizatorului printr-un mesaj privat catre contul de utilizator cu care 

s-au înscris în Campanie şi vor fi informati în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. 

Participantul va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca în termen de maximum 2 zile 

lucratoare de la data anunţării de către reprezentantul Organizatorului, sa trimita datele sale de identificare, 

respectiv : nume, prenume, data nasterii, numar de telefon. 

In conditiile in care acesta nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se 

intelege, ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care destinatarul nu raspunde la mesajul privat, 

contul de profil nu mai este activ, mesajul nu este recepționat, etc) acesta va fi invalidat.  

Organizatorul nu este raspunzator pentru situatia in care mesajul nu este receptionat in termenul mentionat 

anterior. 

Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 2 zile lucratoare de la data informarii 

participantului asupra castigului, datele de identificare, castigatorul este invalidat, isi pierde orice drept asupra 

premiului, iar premiul va fi redirectionat de catre Organizator catre rezerve. In cazul in care nici rezerverele 

nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potential castigator si sunt invalidate, iar 

premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.  

10.2. Premiile vor fi acordate de catre Organizator in termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la data 

validarii castigatorilor.   

10.3. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe pagina de 

Instagram a Pizza Hut, intr-un story dedicat Campaniei, prezent in sectiunea Highlights, in cel mult 20 zile 

lucratoare de la momentul validarii lor. Story-ul dedicat  va fi activ timp de 60 de zile de la data finalizarii 

Campaniei; orice reclamatie primita dupa trecerea a 2 zile lucratoare dupa publicarea listei castigatorilor nu 

va mai fi luata in consideratie de catre Organizator.  

SECTIUNEA 11. MINORII  

11.1. Minorii nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie. 

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE  

12.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio disputa/litigiu, de nicio natura, asupra dreptului de 

proprietate a contului personal de Instagram.  



SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

13.1. Intrucat American Restaurant System SA, in calitate de Organizator solicita participantilor la 

Campanie anumite date ce au caracter personal, Organizatorul si Imputernicitii asigura si protejeaza drepturile 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE)  2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 

de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor).  

13.2. Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului de catre 

Participanti se vor regasi detaliate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII  

14.1. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de 

detinerea sau de proprietatea asupra conturilor personale de Instagram cat si in ceea ce priveste eventualele 

cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie. In eventualitatea unei 

dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 26 august 2019 inclusiv. Orice contestatii 

sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.  

14.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele 

cazuri:  

14.2.1. Mesajele trimise in afara perioadei Campaniei, respectiv receptionate inainte de data de 12 august 2019 

ora 12:00:00, sau dupa data de 18 august 2019 ora 23:59:59, cu excepția cazului în care se va decide 

modificarea duratei de derulare a campaniei conform prevederilor art. 4.1 de mai sus;  

14.2.3. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice 

independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in 

Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie 

in Campanie; inscrierea online pe un alt site decat pe pagina oficiala de Instagram Pizza Hut. 

https://www.Instagram.com/pizzahutromania. 

14.2.5. Expedierea datelor de identificare catre o alta pagina de Instagram  decat pagina oficiala Pizza Hut.  

14.2.6. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern 

datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie 

mobila;   

14.2.7. Imposibilitatea unui castigator, din orice motive, de a intra in posesia premiului dorit sau situatiile in 

care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la 

competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care 

Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la : (i) informatii eronate, 

incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor 

utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor 

echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta 

functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de 

Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, 

cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau 

de ambele tipuri de probleme; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, 

aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie; (iv) 

https://www.instagram.com/


schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei - precum deciziile adoptate 

de autoritatile publice, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute 

in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea 

acestora).  

14.2.8. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Campanie sau de 

a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de orice raspundere, oricare premiu  putand 

fi acordat unui alt castigator. 

 

14.3. Ordinea receptionarii inscrierilor pe website este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, 

secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.  

14.5. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea in Campanie.  

14.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in 

Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate. 

14.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin 

comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.  

14.7. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale 

produselor/bauturilor oferite in cadrul evenimentului ce va avea loc in restaurantul Pizza Hut Dorobanti.   

14.8. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator 

in privinta desemnarii castigatorilor tuturor si oricaror premii din Campanie, precum si faptul ca Organizatorul 

are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Campaniei. Participantii se 

obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, respectiv: nume, 

prenume, precum si numele restaurantului in care isi va revendica premiul zilnic. 

14.9. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate 

beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului 

Campaniei sau datorita numelui si/sau prenumelui trasmise gresit si/sau netrasmiterii catre Organizator a 

copiei dupa actul de identitate pentru validare. 

14.10. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze 

numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei, astfel cum este mentionat la art. 4.1 de 

mai sus. 

14.11. Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

14.12. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari si/sau desemnarii oricarui castigator in 

cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

14.13. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a)   Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea 

Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de 

obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in 

conditii normale a premiului. 



b)   Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in 

posesia premiului castigat. 

c)   Defectiuni tenhice ale furnizorilor de servicii Internet si/sau defectiunea retelei de socializare Instagram; 

d)   Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram a participantului sau alte 

defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului. 

e)   Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre participant 

(intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date 

de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului). 

g)   Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau 

integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe 

care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu 

intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii 

echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite 

in derularea campaniei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau 

intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a 

aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul 

Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in 

general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor 

de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la 

Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa 

influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de 

razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei, valoarea 

acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora. 

9.10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra 

voucherului, ivite ulterior confirmarii scrise de catre castigator a primirii acestuia. In niciun fel de imprejurari, 

Organizatorul nu raspunde pentru continutul postarilor publice ale participantilor la Campanie si nici pentru 

eventualele prejudicii/pierderi/daune, de orice natura, ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele postari.  

9.11. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate 

de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei, daca este 

cazul, sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica 

orice participant care nu respecta regulile prevazute in prezentul Regulament sau in privinta caruia exista 

dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de 

asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa 

de corespondenta si/sau de email si numarul de telefon mobil, dupa cum va fi cazul). 

 

SECTIUNEA 15. TAXE  

15.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre 

castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau 

de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.  



15.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 

cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru 

inscrierea in Campanie, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii 

scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre 

Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in campanie sau solicitarii 

Regulamentului de desfasurare a Campaniei).  

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR  

16.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi 

publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si 

premiile castigate va fi publicata pe pe pagina oficiala de Instagram Pizza Hut 

https://www.Instagram.com/pizzahutromania in cel mult 20 (douazeci) zile lucratoare de la momentul 

validarii lor, intr-un story din sectiunea Highlights. Lista respectiva va continua sa fie activa pentru o perioada 

de 60 (saizeci) zile de la data incheierii Campaniei.  

SECTIUNEA 17. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA  

17.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa 

sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 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 il pune pe acesta din 

urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

17.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 

pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta 

acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majorasi cu respectarea prevederilor Art. 

1.2 de mai sus.  

17.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie 

limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente:  

• pierderea bazelor de date cu inregistrarile in campanie;  

• avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;  

• tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;  

• orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau 

modifica termenii acestuia;  

17.4. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in 

baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu 

respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.  

 

 

https://www.instagram.com/


SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE  

18.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul 

spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.  

18.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite Organizatorului pe urmatoarea 

adresa: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, in termen de max. o saptamana de la data 

publicarii listei tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie 

nicai o contestatie.  

19.3. 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 acestei Campanii.  

SECTIUNEA 20. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

20.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, conform art. 5.4 de mai sus. O copie a 

Regulamentului al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 20.2.  

20.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina oficiala de Instagram Pizza Hut sau poate fi obtinut 

prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat 

la punctul 1.1. din acest Regulament.  

20.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

“San Francisco Style Pizza” 

 (“Campania”) 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii 

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

catre: 

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A., cu sediul social in Romania, Calea Dorobantilor, nr. 

5-7, corp C, D si terasa, parter, camera 79, sect. 1, Bucuresti si adresa de corespondenta in Bucuresti, 

Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19307/1994, 

cod unic de inmatriculare RO6331682, avand numar de operator de date personale 7587 (denumita in 

continuare "Operatorul"), 

prin intermediul  

More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Baicului nr. 

82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20956/2004, 

avand CUI RO 17044796. (denumita in continuare “Imputernicit”). 

si   

 

   GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Metropolis 

Center, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr. J40/4863/1998, CIF RO 10596424, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 18027 reprezentata prin Irina Roncea, Director General 

Adjunct, care are si calitatea de imputernicit al Organizatorului, (denumita in cele ce urmeaza 

"Imputernicit"). 

 

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; 

(ii) Prenume; 

(iii) Data nasterii; 

(iv) Numar de telefon; 

 

3. Scopul procesarii 

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

intermediul Imputernicitilor in scopul: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 

(ii) desemnarii si validarii Castigatorilor; 

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. 

 



4. Temeiul juridic al prelucrarii 

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantului si/ sau al interesului legitim al 

Operatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata/Participant a termenilor si conditiilor 

Regulamentului si a anexelor acestui. 

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

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

Imputernicitului Operatorului - More Results Marketing S.R.L. si agentiei Golin Harris Public 

Relations S.A., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile 

impuse de legislatia in vigoare.  

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit 

timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei. 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor 

legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului 

financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.  

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste 

date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. 

7. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 90 de 

zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii 

acestora, exceptand participarea la prezenta Campanie. 

 

8. 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 datelor sale cu caracter 

personal; in acest caz, Participantul intelege si accepta faptul ca, nu va putea participa in cadrul 

Campaniei. 

(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. 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, fara interventie umana. 



Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si 

adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, sau prin 

transmiterea acesteia la adresa de e-mail protectiadatelor@pizzahut.ro /  

 

9. 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/ Imputernicitul 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/ Imputernicitului. 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.  

10. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 

unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la 

Campanie. Operatorul va impune Imputernicitului obligatii similare, iar acesta din urma se obliga sa 

le indeplineasca. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile 

prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, 

de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu 

caracter personal catre Operator si/ sauImputenicitilor acestuia, in scopul includerii acestor date cu 

caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la 

Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

11. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii 

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea 

datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice 

astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa 

la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la 

Regulament.   

Datele de contact ale Operatorilor pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu 

privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, camera 11, et. 

2, Sector 1, email:protectiadatelor@pizzahut.ro /  

 

 

 

 

 



 


