
Regulament de desfasurare pentru concursul “PIZZA NOROCULUI ”   organizat de catre Presto Pizza 

Bucuresti.   

   

I.Prezentul  regulament  reprezinta  ansamblul  conditiilor  si  normelor  stabilite  de organizatorul  

concursului  “ PIZZA NOROCULUI”  privind  organizarea  si desfasurarea  prezentului concurs. 

II.  Organizatorul  concursului  detine  toate  drepturile  si  obligatiile  decurgand  din calitatea  sa  de  

organizator  al  concursului,  drepturi  si  obligatii  pe  care  le  poate transmite  unor  terti  in  conditii  

stabilite  pe  baza  unor  contracte  semnate  cu  cei interesati. 

III. Organizatorul este in drept sa schimbe conceptul si formatul concursului ori de cate ori  considera 

necesar acest lucru, tertii  achizitori  mentionati la punctul II  nefiind in drept sa solicite sa li se transmita 

in mod gratuit sau automat modificarile efectuate de catre organizator cu privire la conceptul sau 

formatul concursului dupa data la care prin contract a transmis catre tert respectivul concept si format 

initial al concursului. 

IV. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de auutor al organizatorului, 

fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. 

Articolul 1. Organizatorul 

 

1.1 SC Pizza Delivery SRL, reprezentat de Presto Pizza Bucuresti, organizeaza in perioada  11  iunie - 30 

septembrie 2018   concursul intitulat “PIZZA NOROCULUI ”. 

 

Articolul 2. Organizarea concursului 

 

2.1 Concursul  intitulat “PIZZA NOROCULUI  ”se desfasoara de luni  pana duminica , in perioada  11 iunie – 30 

septembrie  2018   in toate punctele de livrare Presto Pizza,respectiv:  Sector  1  –  str.  Occidentului,  

nr.1,  Sector  2:  Str.  MaicaDomnului  Nr.  21, Sector 3:  Str.  Traian Nr.  64,  Sector 3:  B-dul 

Basarabia 124-126; Sector 4: Soimus nr  112 (intersectie cu Drumul  gazarului),Sector 5: Str. 

Margeanului, Nr. 39, Sector 6: Str. Uverturii, Nr.104, sector 6: Drumul Taberei 18 si avand programul 

de lucru: Non-Stop, judetul Ilfov, Popesti Leordeni, str Amurgului 43 . 

 

2.2 Participa la concurs toate persoanele care au implinit 14 ani, inainte de a se inscrie in concurs. 

 

Mecanismul concursului este, dupa cum urmeaza: 

 

 2.3. In perioada  11  iunie  – 30  septembrie  2018  , in fiecare zi de luni pana duminica , clientii Presto Pizza 

comanda , plaseaza o comanda prin aplicatia de mobil Presto Pizza sau pe site-ul www.prestopzza.ro 

, in valoare de minim 70 de lei. 

Orice  client care comanda de pe aplicatia de mobil Presto Pizza, sau de pe www.prestopizza.ro, in valoare 

de minim 70 lei,   este inscris automat in tragerea la sorti saptamanala  pentru  telefonul  Samsung 

http://www.prestopizza.ro/


Galaxy S9. Acestia  pot participa instant la  jocul ,  Pizza Norocului,  de unde pot castiga premii 

constand in reduceri si gratuitati in produse Presto ce pot fi revendicate la comanda urmatoare 

facuta la Presto Pizza.  

  

 

2.4 Premiul cel mare este un telefon Samsung Galaxy S9 pe saptamana.   

 

2.5.Participa la acest concurs toate comenzile livrate in Bucuresti si judetul Ilfov. 

 

2.6  Tragerea la sorti la care participa toti cei care au comandat produsul saptamanii  este realizata  cu 

ajutorul site-ului  random.org si este transmisa in direct pe pagina de facebook Presto Pizza.  

 

Articolul 3. Participantii la concurs 

 

3.1 La concursul intitulat  “PIZZA NOROCULUI”, poate participa orice persoana fizica care face dovada 

domiciliului sau rezidentei in Romania, care a implinit varsta de14 ani anterior datei de inscriere in 

concurs. 

 

3.2 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului,rudele  angajatilor  

organizatorului  pana  la  gradul  4,  precum  si  angajatii  si  rudele acestora  pana  la  gradul  4  

apartinand  tertelor  societati  sau  fundatii  implicate  in promovarea  proiectului  reprezentat  de  

concursul  intitulat  “ PIZZA NOROCULUI”. 

 

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs 

 

4.1 Valoarea premiilor este de  aproximativ  500.000 lei (valoare cu TVA inclus).Orice alte taxe vor fi 

suportate de catre castigatori. 

 

4.2 Valoarea premiilor stabilite conform punctului 4.1 poate fi suplimentata de catre organizator numai in 

situatia in care valoarea acestora initial stabilita a fost epuizata in primele 10 zile de desfasurare a 

concursului si pana la expirarea perioadei de timp stabilite pentru desfasurarea concursului. 

 

 4.3 Valoarea de suplimentare a premiilor initiale cat si insasi decizia de a suplimenta valoarea acestora 

reprezinta doar  o posibilitate pentru organizator,  fara a putea fi considerata o obligatie ce ii revine 

acestuia in temeiul prezentului regulament. 

 

4.4  Premiile pot fi revendicate de castigatori, telefonic,  la numarul de call center Presto Pizza, 021.9220,  

pana la data de 30 octombrie   2018 . 

 

 

 

 



Articolul 5. Dreptul de contestatie 

 

5.1  Participantii  inregistrati  la  concursul  intitulat  “PIZZA NOROCULUI”,conform  prevederilor  art.2  din  

prezentul  regulament  pot  exercita  un  drept  de contestatie  referitor  la  desemnarea  

castigatorului,  in  termen  de  24  ore,  dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea 

contestatiei la adresa de mail  pusa ladispozitie de catre organizator pentru concurs, anume 

manageri@prestopizza.ro 

 

5.2  Contestatia  inregistrata in termenul  prevazut  la  art.  7.1,  se judeca de catre  o comisie desemnata de 

organizator, in termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind 

afisat la sediul puctelor de lucru Presto Pizza. 

 

5.3 In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul. 

 

Articolul 6. Prevederi speciale 

 

6.1 Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru 

desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii: 

- epuizarea bugetului alocat pentru premii inainte de expirarea concursului in conditiile prevazute de art.4  

din prezentul regulament; 

- intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi  care  interzice  

desfasurarea  concursurilor  de  genul  celui  desfasurat  de  catre organizator  sau  care  stabileste  

sanctiuni  profesionale  sau  financiare  pentru organizatorul concursului 

.- in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si industrie competenta teritorial 

pentru sediul social al organizatorului. 

 

6.2 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate 

de art.  8.1.  Orice intrerupere a concursului  va fi anuntata de organizator,  impreuna  cu  motivul  

acesteia,  prin  aceleasi  mijloace  de  publicitate utilizate ca si pentru concurs. 

 

6.3 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, 

sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxin 24 ore de la producerea acestora, 

efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament. 

 

6.4  Publicarea  prezentului  Regulament  se  realizeaza  pe  pagina  de  internet www.prestopizza.ro,  pe 

pagina de facebook si prin punerea sa la dispozitia oricarui  client interesat  la  sediile  

organizatorului  din:  Sector  1 –  str.  Occidentului,  nr.1,  Sector 2: Str. Maica Domnului Nr. 21,  

Sector 3: Str. Traian Nr.  64, Sector 3:  B-dul Basarabia 124-126;  Sector  4:  Soimus  nr  112  

(intersectie  cu  Drumulgazarului), Sector  5:  Str.  Margeanului,  Nr.  39, Sector 6: Str. Uverturii, Nr. 

104, sector 6:  Drumul Taberei 18. Juetul Ilfov, Popesti Leordeni, strada Amurgului 43  
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6.5 Prin participarea la concursul intitulat “ PIZZA NOROCULUI ”, participantii inscrisi isi dau acordul expres si 

neechivoc, liber si informat ca datele lor personale sa fie folosite de Organizator, in calitatea sa de 

operator de date cu caracter personal, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, 

facebook, instagram  noi oferte,informatii despre noi promotii ale organizatorului, mesaje 

publicitare si de marketing,fara alte obligatii din partea organizatorului. 

 

6.6 Prin participarea la concursul intitulat “PIZZA NOROCULUI”, participantii inscrisi isi dau acordul expres si 

neechivoc, liber si informat ca Organizatorul sa poata publica poze pe site-ul propriu  

www.prestopizza.ro  si pe pagina oficiala de Facebook si Instagram  Presto Pizza,  cu castigatorii 

premiilor. 

 

6.7  Prin inscrierea in concurs  fiecare participant garanteaza ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, 

va participa la actiunile publicitare ale Presto Pizza  (de promovare a acestui proiect si/sau a „Presto 

Pizza”), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Presto Pizza; 

 

6.7  Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, liber si 

informat cu privire la colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul 

personal de Facebook, a adresei de e-mail,  pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în 

concurs precum şi a datelor cu caracter personal oferite cu acest scop.  

 

6.8 Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se 

limita la: nume, prenume, vârstă, numar  de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a 

transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; 

 

6.9 Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale câştigătorilor şi le va utiliza 

numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament. 

 

Articolul 7  Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal 

 

7.1  Informarea persoanei vizate 

 

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

d) daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; 

e) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în 

care pot fi exercitate; 

f) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, 

tinând seama de specificul prelucrarii. 

 

 

 



7.2 Dreptul de acces la date  

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. 

Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc 

solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau 

categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; 

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei 

informatii disponibile cu privire la originea datelor; 

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice 

prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; 

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, 

precum si conditiile în care pot fi exercitate; 

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu 

caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa 

instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. 

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în 

forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca  informatiile sa îi 

fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de 

corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii 

cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. 

 

7.3  Dreptul de interventie asupra datelor  

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: 

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este 

conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei 

legi; 

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform 

lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort 

disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma 

scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie 

comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de 

corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, 

daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la 

persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a 



solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala 

(electronica). 

 

7.4 Dreptul de opozitie 

 

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate 

de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor 

în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza 

datele în cauza. 

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca 

datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al 

unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. 

 

7.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:  

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata 

exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, 

destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, 

credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; 

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca 

decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute 

la lit. a 

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de 

natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: 

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de 

încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca 

unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze 

apararea propriului interes legitim; 

b) decizia este autorizata de  lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului 

legitim al persoanei vizate. 

 

7.6  Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de supraveghere si de a se adresa justitiei 

 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere catre Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 
1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: 031 805 92 11, e-mail 
anspdcp@dataprotection.ro). 
 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, 

persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de 

prezenta lege, care le-au fost încalcate.  

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, 
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efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta 

competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. 

Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru. 

 
 Pentru exercitarea acestor drepturi precum si pentru a va retrage consimtamantul dat prin acest 
acord, dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului privind Protectia Datelor din cadrul SC 
PRESTO DELIVERY SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: 
protectiadatelor@presto-pizza.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: SC PRESTO DELIVERY 
SRL Bucuresti, str. Soimus nr 11 sector 4 

 
În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita 
adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure 
ca predarea i se va face numai personal. 
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, 
numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, 
în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i 
se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). 

 

  

Articolul 8. Litigii 

 

8.1 Daca  apar  litigii  intre  Organizator  si  participantii  la  Campania  intitulata “PIZZA NOROCULUI” se vor 

rezolva pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil atunci litigiile vor fi solutionate de catre 

instantele judecatoresti romane competente. 

 

 

 

Organizator                                                                                                         Data 

SC PIZZA DELIVERY SRL                                                                                04.06.2018 

 


