REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Ma abonez si castig! 2019”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizata de S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L., societate în
insolvenŃă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Bucuresti, in Bd. Marasti nr. 6567, în incinta Romexpo, Pavilionul 40 (G4), în suprafa ă de 600 mp, sector 1, avand punctul de
lucru in Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilionul G4 Romexpo (intrarea B), sector 1, Bucuresti, tel. 021527.11.11; 021-527.11.14, fax 021-527.11.13, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/758/2010, avand Cod Unic de înregistrare 26434909, Cod Fiscal RO26434909,. reprezentată
legal prin MUNTEANU VIRGIL – IULIAN, [...] în calitate de administrator special, conform Hotărârii
Adunării Generale a AsociaŃilor Editura Evenimentul şi Capital SRL din data de 10.03.2014 [...]
Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii.
2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se desfasoara in perioada 4 decembrie 2018 – 20 februarie 2019. Campania se
desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice si
juridice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii SC Editura Evenimentul si Capital SRL si ai
companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie,
furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei), precum si rudele lor pana la gradul IV.
3. MECANISMUL CAMPANIEI
In Evenimentul zilei, Capital si Evenimentul istoric va apare tiparit in interiorul publicatiei talonul de
abonament pe pagina dedicata promovarii campaniei de abonamente, pe tot tirajul.
Pentru a participa la campania ”Ma abonez si castig! 2019” cititorul trebuie sa completeze talonul de
abonament cu datele de identificare si sa il expedieze impreuna cu copia dupa dovada platii
abonamentului. Se trimite un singur talon completat pentru un abonament platit.
Prezentarea la plata se face pana la data de 20 a lunii pentru ca livrarea abonamentului sa se faca
incepand din luna urmatoare.
Abonamentul la Evenimentul zilei, Capital si/sau Evenimentul istoric include in pret distributia ziarului
la adresa indicata de abonat.
Livrarea se face incepand cu data de 1 a lunii de catre Posta Romana, firmele specializate in
distributia de presa, la adresa indicata de abonat. Adresa de livrare poate fi modificata pe parcursul
derularii abonamentului doar la solicitarea scrisa a abonatului, transmisa pana la data de 20 a lunii,
modificarea va fi operabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.
Valoarea abonamentelor este urmatoarea:
1 abonament Evenimentul zilei pentru 6 luni – 204 lei
sau
1 abonament Evenimentul zilei pentru 12 luni – 408 lei
sau
1 abonament Capital pentru 12 luni – 160 lei
sau
1 abonament Evenimentul istoric pentru 12 luni – 145 lei.
Abonamentele pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
Cititorii se pot abona la Evenimentul zilei pe o perioada de minim 6 luni, la Capital pe 12 luni sau la
Evenimentul istoric pe 12 luni.
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Pentru a participa la tragerea la sorti, pentru oricare dintre variantele de abonare, se
procedeaza astfel:
Se decupeaza/completeaza talonul de abonament din ziar in cazul platii numerar, cu ordin de plata
sau mandat postal si se trimite impreuna cu copia documentului de plata la Editura Evenimentul si
Capital in Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilionul G4 Romexpo, sector 1, Bucuresti, in atentia
Departementului Abonamente, prin fax 021-527.11.13, 037-409.41.76 sau prin e-mail la
abonamente@evz.ro, abonamente@capital.ro sau pe fax 021-527.11.13, 037-409.41.76
sau
- Se completeaza talonul on-line pe agoramag.ro si se va trimite copia dupa dovada platii la
abonamente@evz.ro, abonamente@capital.ro sau pe fax 021-527.11.13, 037-409.41.76.
4. MODALITATILE DE PLATA SUNT:
- OP/MP plata catre Editura Evenimentul si Capital, cod fiscal RO26434909, in contul IBAN: RO61
INGB 0001 0082 1066 8910 si Tva Split: RO24 INGB TVA1 0082 1066 8080 deschise la ING Bank,
Sucursala Bucuresti sau prin intermediul Postei Romane la oficiile postale teritoriale prin Mandat
Postal
- Plata directa/numerar: la sediul Editurii Evenimentul si Capital, Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilionul G4
sau
pe
Romexpo,
sector
1,
Bucuresti
(detalii
pe
www.evz.ro/abonamente
www.capital.ro/abonamente).
- Plata on-line pe www.agoramag.ro (talon cu plata online).
Pentru a contracta abonamente cu plata online este nevoie de card de credit/debit VISA,
MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO valabil
- Plata prin SMS valabila doar in retelele Vodafone si Orange: trimitere de SMS-uri reprezentand
contravaloarea abonamentului pentru:
Evenimentul zilei 6 luni
Trimite 3 SMS-uri cu textul EVZ la numărul 7530, tarif 16 euro/ SMS + TVA Costul fiecărui SMS
reprezintă contravaloarea unui abonament pe 2 luni la Evenimentul zilei.
Capital 12 luni
Trimite 2 SMS-uri cu textul CAPITAL12 la numărul 7530, tarif 18 euro/ SMS + TVA Costul fiecărui
SMS reprezintă contravaloarea unui abonament pe 6 luni la Capital
Evenimentul istoric 12 luni
Trimite 2 SMS-uri cu textul istoricprint12 la numarul 7530, tarif 16 euro/SMS + TVA Costul fiecarui
SMS reprezinta contravaloarea unui abonament de 6 luni la Evenimentul istoric print
Daca esti client in reteaua Vodafone, Orange dupa fiecare sms trimis vei primi un mesaj in care va va
fi specificat sa retrimiteti un SMS cu textul EVZDA, sau CAPITAL12DA sau istoricprint12 DA conform
tipului de abonament dorit. Netrimiterea celui de al doilea SMS atrage dupa sine netaxarea mesajului
si nevalidarea acestuia. In aceste retele, se adauga costul de 0,10 € pentru SMS-ul trimis,
reprezentand costul raspunsului de confirmare.
In urma trimiterii SMS-urilor de abonare, abonatii vor fi sunati de unul dintre angajatii Editurii
Evenimentul si Capital pentru solicitarea datelor necesare livrarii abonamentului contractat – nume,
prenume si adresa de livrare.
Livrarea abonamentului poate incepe din luna imediat urmatoare, daca SMS-ul de abonare este trimis
pana in data de 20 a lunii.
Prin trimiterea acestui SMS, abonatul este de acord ca datele personale sa intre in baza de date a SC
Editura Evenimentul si Capital si sa primeasca informatii despre abonamentul incheiat (abonare,
livrare, reinoire, facturare).
5. PREMIILE CAMPANIEI
La tragerea la sorti participa toti cei care trimit taloanele de abonament pe adresa Editurii
Evenimentul si Capital, sau completate online pe agoramag.ro si validate, platite prin SMS precum si
toti cei care se aboneaza prin OP/MP sau prin intermediul Postei Romane sau Firmele de distributie
agreate. Pentru a fi validate, taloanele trebuie sa fie completate in intregime si sa fie insotite de copia
dupa dovada platii abonamentului.
5.1 VALOAREA PREMIILOR SI PRODUSELE PARTICIPANTE
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Valoarea de piata totala a premiilor este de 23.000 lei net.
Premiile vor fi oferite in ordinea tragerii la sorti astfel:
Premiu
Sejur Egipt pentru 2 persoane (7 nopți de cazare, hotel 5* All – inclusive,
transport avion dus-intors, transfer aeroport-cazare, asistenta turistică)
Diamond set pandantiv+lantisor aur
Perechi cercei aur
Filtru de cafea
Storcator fructe si legume
Blender vertical
Aparat cafea
Râșnițe de cafea
Abonamente Evenimentul zilei pe 3 luni
Abonamente la revista Capital pe 3 luni
Abonamente la revista Evenimentul Istoric pe 3 luni

Cantitate
1
3
3
4
5
4
3
3
10
10
10

* Castigarorul sejurului in Egipt trebuie sa aiba pasaport valabil de minim 6 luni.
6. CONDITII DE VALIDITATE
Campania de abonamente se adreseaza celor care se aboneaza la Evenimentul zilei pe minim 6 luni,
la Capital pe 12 luni sau Evenimentul istoric pe 12 luni si care platesc abonamentul in perioada 4
decembrie 2018 – 20 februarie 2019, indiferent de data la care doresc sa inceapa primirea
abonamentului. Abonamentul poate incepe din luna imediat urmatoare, daca abonamentele sunt
achitate pana la data de 20 a lunii. Data limita de trimitere a taloanelor este 28 februarie 2019, data
postei. Tragerea la sorti va avea loc in data de 14 martie. Lista castigatorilor va fi publicata in
Evenimentul zilei, pe evz.ro si pe capital.ro, pe 21 martie 2019. Data limita de revendicare a
premiului este 22 aprilie 2019. Angajatii societatilor SC Editura Evenimentul si Capital SRL si ai
companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie,
furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor pana la
gradul IV nu sunt eligibili pentru a participa la aceasta campanie.
Se pot contracta abonamente si pe perioade mai mici decat cele enuntate in Regulament, dar fara a
participa la tragerea la sorti cu premii.
7. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei
de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in
declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun
fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in
conditii normale a premiului.
8. DREPTUL DE PARTICIPARE
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi
indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau
legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei
alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia
premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Acesta din urma va semna o declaratie prin
care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de
plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.
Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum si cei ai
partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea campaniei, si nici rudele
de gradul I pana la gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
Prezenta campanie se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.
Persoanele care se aboneaza prin intermediul societatilor de distributie a presei pot participa la
extragere daca impreuna cu talonul completat ne trimit si o copie dupa dovada platii
abonamentului pe perioada desfasurarii campaniei.
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9. ACORDAREA PREMIILOR
Lista castigatorilor va fi publicata in cotidianul Evenimentul Zilei, pe www.evz.ro si pe www.capital.ro
din 21 martie 2019.
Pentru acordarea premiilor se vor confrunta datele din talonul castigator, cu cele din actul de
identitate al castigatorului. Daca acestea nu corespund, premiul nu se va putea acorda acelui
participant. In cazul in care datele sunt identice, castigatorul va semna un proces verbal cu
organizatorul campaniei si apoi va intra in posesia premiului. Data limita de revendicare a premiilor
este 22 aprilie 2019*.
Premiile nu se pot compensa in bani.
*In cazul in care premiile nu sunt revendicate in termenul prevazut de prezentul Regulament, acela de 22 aprilie 2019,
acestea raman in proprietatea ORGANIZATORULUI respectiv al Editurii Evenimentul si Capital.

10. TAXE SI IMPOZITE
Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal. Impozitul pentru premiile in produse
ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a
castigatorilor.
11. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu va fi tinut in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare
(lista nu este semnificativa, ci doar exemplificativa):
- erorile distribuitorilor de ziare care aduc ziarul in alta zi decat cea de aparitie, care depaseste
perioada-limita de validare;
- abonamentele care sosesc cu intarziere;
- oricare disfunctionalitate a retelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care
impiedica buna derulare/functionare a campaniei (operatorul de telefonie mobila, ENEL etc.);
- defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, prin act aditional,
modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in publicatia
Evenimentul zilei sau pe pagina de internet www.evz.ro si www.capital.ro.
12. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC Editura Evenimentul si Capital SRL cu sediul social in Bucuresti, in Bd. Marasti nr. 65-67, în
incinta Romexpo, Pavilionul 40 (G4) avand calitatea de operator, prelucreaza date cu caracter
personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa e-mail) ale persoanelor fizice
participante la campanie, cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii SC Editura Evenimentul si
Capital SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de
distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei), precum si rudele lor pana la gradul
IV, in temeiul articolului 6.1.a, b din Regulamentul UE 2016/679 in scopurile:
- abonare
- livrare ziar la adresa indicata - facturare
Datele cu carcter personal pot sa fie transferate catre urmatoarele categorii de terti/imputerniciti:
Posta Romana si alte societati de abonare.
Datele cu caracter personal vor fi pastrate pe durata a 36 de luni
Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:
Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de
dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea
prelucrarii si opozitie.
Dreptul la informare
Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.
Dreptul de acces
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Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de
acces permite persoanelor sa cunoască si sa verifice legalitatea prelucrarii.
Dreptul de rectificare
Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea
sunt incomplete.
Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal. Dreptul la stergere este, de
asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".
Dreptul de portabilitate
Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise
datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. In cazul in care
acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.
Dreptul la opozitie
Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea
unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct
(inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetării stiintifice / istorice si al statisticilor.
Dreptul de restrictionare a prelucrarii
Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale.
Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau
o afecteaza in mod similar intr-o masură semnificativa.
In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a
va retrage oricand acest consimtamant.
In vederea exercitarii drepturilor mai sus amintite trimiteti cererea scrisa, datata si semnata, expediata
pe adresa in Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilionul G4 Romexpo, sector 1, Bucuresti, in atentia
Departamentului Abonamente– EEC sau prin email la datepersonale@evzgroup.ro.
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor
judecatoresti competente romane.
13. FORTA MAJORA
13.1. Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de vointa
vreuneia din parti si intervenit ulterior demararii campaniei si care pune, in mod obiectiv, organizatorul
in imposibilitatea de a executa in mod corespunzator, in tot sau in parte, campania.
13.2. Reprezinta caz de forta majora, fara a se limita la acestea si cu conditia ca acestea sa nu fie
provocate sau favorizate de neglijenta partii care il invoca, evenimente precum: cutremure, incendii,
inundatii sau alte calamitati naturale, schimbari in reglementari ale legislatiei, incidente, greve
generale, miscari sociale, razboi etc.
14. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora, asa cum a fost definita in Art. 13, sau
printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul unui cotidian
national.
15. LITIGII
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Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie 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.
16. ALTE PREVEDERI
•

•

•
•

•
•

La aceasta campanie poate participa orice cetatean roman, indiferent de varsta, sex, nationalitate
sau religie, cu exceptia angajatilor Editurii Evenimentul si Capital, a colaboratorilor si a rudelor lor
de gradul I pana la gradul IV.
Regulamentul de desfasurare a campaniei este publicat pe toata perioada campaniei pe site-ul
www.evz.ro si www.capital.ro. De asemenea, va putea fi consultat la adresa de corespondenta a
organizatorului din Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilionul G4 Romexpo, sector 1, Bucuresti, precum si
la numarul de telefon 021-527.11.14/527.11.15 – Departamentul Abonamente al Editurii
Evenimentul si Capital SRL.
Prin semnarea talonului participantul la campanie este de acord cu prevederile prezentului
regulament.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei vor fi facute pe adresa organizatorului:
SC Editura Evenimentul si Capital SRL cu adresa de corespondenta in Bd. Marasti nr. 65-67,
Pavilionul G4 Romexpo (intrarea B), sector 1, Bucuresti pana la data de 29 martie 2019.
Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.
Fotografiile premiilor din materialele de promovare ale campaniei au titlu de prezentare.
Angajatii companiilor care sunt parteneri ai campaniei de abonamente nu pot participa la acesta
promotie.
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