
Regulamentul campaniei sociale „Scrisoare de Crăciun”
 

1. Organizator
1.1 Organizatorul campaniei sociale este S.C. PIZZA 5 COLŢURI S.R.L., cu sediul social în Arad, str. 
Obedenaru nr. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/814/1996, CUI RO 9042123.  

2. Durata campaniei publicitare
2.1 Campania socială “Scrisoare de Crăciun” se desfășoară în perioada 20 noiembrie - 8 decembrie 
2019, în mediul online, prin intermediu site-ului. 

3. Drept de participare
3.1. Campania socială “Scrisoare de Crăciun” este accesibilă tuturor persoanelor fizice rezidente în Arad 
sau în localitățile alăturate, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei cărți de identitate la 
data începerii acesteia. 

3.2. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor, precum și a imaginii participanților la această 
campanie socială nu va avea scopul de a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în 
sarcina Organizatorului. 

3.3. O persoană poate revendica mai multe scrisori, obligându-se să ducă la bun sfârșit acțiunea, prin 
pregătirea și predarea cadoului unui reprezentat Pizza 5 Colțuri. 

4. Modalitatea de Desfășurare
4.1. Campania socială se va desfășura în perioada 20 noiembrie - 8 decembrie 2019.  

4.2 Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să revendice o scrisoare afișată pe site-ul http://
scrisoaredecraciun.pizza5colturi.ro/, urmând să completeze un formular care să conțină nume, prenume, 
număr de telefon și adresă de mail validă. Aceste date sunt necesare exclusiv pentru predarea cadoului. 

4.3 După completarea formularului, veți fi contactat de unul dintre reprezentanții Pizza 5 Colțuri pentru 
a stabili detaliile înmânării cadoului. Prin înscrierea în campanie îți dai acordul să primești pe mail ori 
telefonic informații referitoare la campania socială „Scrisoare de Crăciun”.  

4.4 După exprimarea acordului de participare la prezenta campanie socială, participanții se obligă 
patrimonial la achiziționarea și predarea cadoului solicitat în scrisoarea revendicată. 
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5. Informarea participanților conform Regulamentului (UE) 679/2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date (GDPR) 

5.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi 
consultat gratuit pe site-ul http://scrisoaredecraciun.pizza5colturi.ro/ 

5.2. Participarea la campania socială “Scrisoare de Crăciun” implică obligativitatea respectării 
prevederilor prezentului Regulament. 

5.3 Prin participarea la prezenta campanie socială, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare 
să intre în baza de date a S.C. PIZZA 5 COLŢURI S.R.L., cu sediul social în Arad, Str. Obedenaru nr. 
22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/814/1996, CUI RO 9042123., acestea putând fi 
folosite exclusiv în procesul de predare a cadoului, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 
679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date. 

5.4 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, participanții la campanie au acces gratuit la 
datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-un mail trimis la adresa 
office@pizza5colturi.ro 

5.5 Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, 
solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă 
Regulamentului (UE) 679/2016. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în 
mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing 
direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 
 

6. Dispoziții finale
6.1. Prin înscrierea la campania socială “Scrisoare de Crăciun”, participanții sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament. 

6.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la adresa de email office@pizza5colturi.ro, Organizatorul se 
obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate.  

6.3. Datele cu caracter personal oferite prin înscrierea la campania socială ”Scrisoare de Crăciun” nu vor 
fi folosite pentru activități promoționale. 
 

6.4. În cazul în care organizarea campaniei sociale este împiedicată de evenimente de forță majoră, 
Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei. 
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6.5. Pentru întrebări referitoare la campanie, puteți contacta Serviciul Clienți la numerele de telefon 
0257 206 133 sau la adresa de mail office@pizza5colturi.ro. 
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