
ACT ADITIONAL NR. 2 DIN DATA DE 03.08.2018 

la Regulamentul oficial al Campaniei promoţionale  

„Extinde-ti spatiul de stocare” 

 

Subscrisa, 

LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social în Mun. Bucureşti, str. Nicolae 

Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont 

RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentată legal 

prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu – Agentie de publicitate ce actioneaza in numele si pe 

seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. – in calitate de Organizator al Campaniei 

promoţionale „Extinde-ti spatiul de stocare”, 

am hotarat modificarea prevederilor Regulamentul oficial al campaniei promotionale 

„Extinde-ti spatiul de stocare”, acesta urmand a avea urmatorul continut: 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Extinde-ti spatiul de stocare” 

 

Articolul  1 - Organizatorul Campaniei 

1.1. Organizatorul Campaniei promoţionale „Extinde-ti spatiul de stocare” (denumitӑ in 

continuare „Campania”) este LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social 

în Mun. Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont 

RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentată legal 

prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu – Agentie de publicitate ce actioneaza in numele si pe 

seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, șos. București-

Ploiești, nr. 172-176, clădirea A, etaj 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub 

nr. J40 / 7668 / 2012, având CUI 22694272, (denumită în continuare ”Samsung”). 

Campania promoțională se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament 

care este obligatoriu pentru toți participanții. Participanții la Campanie sunt obligați să 

respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în 

continuare „Regulamentul oficial” sau „Regulamentul”). 

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

Articolul 2 - Durata si locul de desfӑşurare al Campaniei 



2.1. Campania este organizatӑ şi desfӑşuratӑ pe teritoriul Romaniei în perioada 01 iulie 

2018 (orele 00:00:00) – 5 septembrie 2018 (orele 23:59:59), prin intermediul aplicatiei 

Samsung Members. 

2.2. Mecanismul de participare în cadrul Promoţiei „Extinde-ti spatiul de stocare” este 

detaliat la Articolul 7 al prezentului Regulament. 

Articolul 3 - Regulamentul oficial al Campaniei 

3.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui 

solicitant, pe întreaga durată a Campaniei, www.samsung.com/ro/extendyourstorage/ 

(i) în format electronic, prin accesarea aplicatiei SAMSUNG Members ce aparține 

societății SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. sau pe 

www.samsung.com/ro/extendyourstorage/, la secțiunea special dedicată pentru 

Regulament și/sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din 

Mun. Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1. Potrivit liberei decizii 

a 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. 

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu 

condiția înștiințării participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi 

cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul 

Promoției „Extinde-ti spatiul de stocare”- www.samsung.com/ro/extendyourstorage/ la 

secțiunea special dedicată, cu cel puțin 2 (doua) zile înainte ca acestea să devină 

aplicabile. 

Articolul 4 - Produse participante la Campanie  

4.1. Produsele Galaxy marca Samsung participante la Campania „Extinde-ti spatiul de 

stocare” sunt urmӑtoarele: orice telefon Samsung Galaxy S9/S9+, S8/S8+, NOTE8, A8, 

A6/A6+, J6, comercializate exclusiv de către Samsung Electronics România S.R.L.. 

Articolul 5 - Dreptul de participare 

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campania „Extinde-ti spatiul de stocare”  (i) 

persoanele fizice cetateni romani („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania 

si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani cu capacitate deplina de 

exercitiu/discernamant sau (ii) persoanele fizice autorizate de nationalitate romana prin 

titularii acestora. 

5.2. Nu pot participa la aceasta Campanie: 

 Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului, ai SAMSUNG 

Electronics Romania S.R.L., a societatilor partenere SAMSUNG care 

http://www.samsung.com/ro/extendyourstorage/
http://www.samsung.com/ro/extendyourstorage/
http://www.samsung.com/ro/extendyourstorage/


comercializeaza produse participante in aceasta Campanie, precum si ai 

societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii Promotionale; 

 Membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, 

frati/surori, sot/sotie si afinii acestora pana la gradul III inclusiv); 

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea 

unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si 

de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

5.4. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. 

5.5. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Extinde-ti spatiul de stocare” 

trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 

5.6. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina 

sa de prezentul Regulament. 

Articolul 6 – Premiile Campaniei  

6.1. In cadrul acestei Campanii promotionale „Extinde-ti spatiul de stocare” se vor 

acorda un numar de 5.038 Premii, constand in cate un Card de memorie micro SD 

Samsung in functie de tipul de Produs achizitionat, identificate/individualizate dupa cum 

urmeaza:  

 
J6 A6 A6+ A8 N8 

SKU model microSD  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  

SM-J600FZDNBGL 32GB SM-A600FZDIBGL 64GB SM-A605FZDIBGL 64GB SM-A530FZDABGL 64GB SM-N950FZDACNX 64GB 

SM-J600FZDNCNX 32GB SM-A600FZDICNX 64GB SM-A605FZDICNX 64GB SM-A530FZDDORO 64GB SM-N950FZDDBGL 64GB 

SM-J600FZDUBGL 32GB SM-A600FZDNCOA 64GB SM-A605FZDNCOA 64GB SM-A530FZDDROM 64GB SM-N950FZDDROM 64GB 

SM-J600FZDUROM 32GB SM-A600FZDNORO 64GB SM-A605FZDNROM 64GB SM-A530FZKABGL 64GB SM-N950FZKACNX 64GB 

SM-J600FZKNBGL 32GB SM-A600FZDNROM 64GB SM-A605FZKIBGL 64GB SM-A530FZKACNX 64GB SM-N950FZKDBGL 64GB 

SM-J600FZKNCNX 32GB SM-A600FZKIBGL 64GB SM-A605FZKICNX 64GB SM-A530FZKDORO 64GB SM-N950FZKDROM 64GB 

SM-J600FZKUBGL 32GB SM-A600FZKICNX 64GB SM-A605FZKNCOA 64GB SM-A530FZKDROM 64GB     

SM-J600FZKUORO 32GB SM-A600FZKNCOA 64GB SM-A605FZKNROM 64GB SM-A530FZVABGL 64GB     

SM-J600FZKUROM 32GB SM-A600FZKNORO 64GB SM-A605FZVIBGL 64GB SM-A530FZVDORO 64GB     

SM-J600FZVNBGL 32GB SM-A600FZKNROM 64GB SM-A605FZVICNX 64GB SM-A530FZVDROM 64GB     

SM-J600FZVNCNX 32GB SM-A600FZVIBGL 64GB SM-A605FZVNROM 64GB         

SM-J600FZVUBGL 32GB SM-A600FZVICNX 64GB             



SM-J600FZVUROM 32GB SM-A600FZVNORO 64GB             

    SM-A600FZVNROM 64GB             

 
S8 S8+ S9 S9+ 

SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  

SM-G950FZBABGL 64GB SM-G955FZBABGL 64GB SM-G960FZBACNX 128GB SM-G965FZBACNX 128GB 

SM-G950FZBAORO 64GB SM-G955FZBAORO 64GB SM-G960FZBDBGL 128GB SM-G965FZBDBGL 128GB 

SM-G950FZBAROM 64GB SM-G955FZBAROM 64GB SM-G960FZBDROM 128GB SM-G965FZBDROM 128GB 

SM-G950FZKABGL 64GB SM-G955FZKABGL 64GB SM-G960FZDACNX 128GB SM-G965FZDACNX 128GB 

SM-G950FZKACNX 64GB SM-G955FZKACNX 64GB SM-G960FZDDBGL 128GB SM-G965FZDDBGL 128GB 

SM-G950FZKAGBL 64GB SM-G955FZKAGBL 64GB SM-G960FZDDROM 128GB SM-G965FZDDROM 128GB 

SM-G950FZKAMTL 64GB SM-G955FZKAMTL 64GB SM-G960FZKACNX 128GB SM-G965FZKACNX 128GB 

SM-G950FZKAORO 64GB SM-G955FZKAORO 64GB SM-G960FZKDBGL 128GB SM-G965FZKDBGL 128GB 

SM-G950FZKAROM 64GB SM-G955FZKAROM 64GB SM-G960FZKDROM 128GB SM-G965FZKDROM 128GB 

SM-G950FZKAVVT 64GB SM-G955FZKAVVT 64GB SM-G960FZKFCNX 256GB SM-G965FZKFCNX 256GB 

SM-G950FZSABGL 64GB SM-G955FZKDROM 64GB SM-G960FZKHBGL 256GB SM-G965FZKHBGL 256GB 

SM-G950FZSACNX 64GB SM-G955FZSABGL 64GB SM-G960FZKHROM 256GB SM-G965FZKHROM 256GB 

SM-G950FZSAORO 64GB SM-G955FZSAORO 64GB SM-G960FZPACNX 128GB SM-G965FZPACNX 128GB 

SM-G950FZSAROM 64GB SM-G955FZSAROM 64GB SM-G960FZPDBGL 128GB SM-G965FZPDBGL 128GB 

SM-G950FZVABGL 64GB SM-G955FZVABGL 64GB SM-G960FZPDROM 128GB SM-G965FZPDROM 128GB 

SM-G950FZVACNX 64GB SM-G955FZVACNX 64GB         

SM-G950FZVAGBL 64GB SM-G955FZVAGBL 64GB         

SM-G950FZVAMTL 64GB SM-G955FZVAMTL 64GB         

SM-G950FZVAORO 64GB SM-G955FZVAORO 64GB         

SM-G950FZVAROM 64GB SM-G955FZVAROM 64GB         

SM-G950FZVAVVT 64GB SM-G955FZVAVVT 64GB         

 
Numar de carduri Tip de micro SD Valoare unitara RON (TVA inclus) 

728 32GB 67,961 

2,986 64GB 487,922 

1,243 128GB 400,474 



81 256GB 39,715 

5038 TOTAL 996,072 

 

6.2. Valoarea comerciala totala estimata a tuturor premiilor oferite in cadrul 

CAMPANIEI PROMOTIONALE „Extinde-ti spatiul de stocare” este de 996,072.00 LEI 

(TVA Inclus). 

6.3. Un participant va putea castiga un numar de premii egal cu numarul de dispozitive 

SAMSUNG/telefoane diferite achizitionate (poate beneficia de cate un singur card mSD 

Samsung pentru fiecare Dispozitiv/telefon diferit achiziționat, acesta fiind identificat prin 

IMEI-ul lui unic). 

6.4. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei 

campanii sau schimbarea produselor oferite drept premii. 

Articolul 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei 

7.1. Campania incepe in data de 01 iulie 2018 (orele 00:00:00). 

7.2. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara 

indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:  

 Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 de mai 

sus. 

 Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei, 1 iulie 2018, ora 00:00 – 5 

septembrie 2018, ora 23:59:59. 

 Sa achizitioneze/cumpere prin partenerii autorizati Samsung Electronics România 

S.R.L.  orice produs participant astfel cum acestea sunt identificate/indicate la Art. 

4 de mai sus, in perioada 1 iulie 2018, ora 00:00 – 31 iulie 2018, ora 23:59:59. 

Doar IMEI*-urile asociate Produselor achizitionate prin partenerii autorizati 

Samsung Electronics Romania vor putea participa la inscrierea in Campanie.  

Nota: Prin IMEI se intelege codul unic de identificare al unui dispozitiv/telefon 

(accesibil la *#06#). 

 Sa activeze* Dispozitivul/Produsul participant în perioada în perioada 1 iulie 2018, 

ora 00:00 – 31 iulie 2018, ora 23:59:59.  

Nota: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului cu un card 

SIM activ pentru o perioadă de minim 5 (cinci) minute și menținerea accesului la 

internet. Activarea Dispozitivului este gratuită, cu mențiunea că nu acoperă 

costurile de conectare la rețeaua de internet pe care o folosește 

Utilizatorul/Participantul. Costurile conectării la rețeaua de internet corespund cu 

tarifele operatorului rețelei folosite de Utilizator. 



 Sa descarce si sa foloseasca aplicația Samsung Members in cadrul Contului 

Samsung. Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele 

corecte, complete si reale/actuale ale Participantului. Furnizarea de date false, 

incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare. 

 Sa acceseze banner-ul generat in contul Participantului din aplicatia Samsung 

Members.  

Nota: Banner-ul care face posibila inscrierea se va genera in termen de 30 

(treizeci) de zile de la data activarii Dispozitivului in aplicatia Samsung Members. 

 Sa completeze formularul de colectare date necesare livrarii premiului cu 

urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, numar de 

telefon, tipul dispozitivului, adresa de e-mail si adresa completa de livrare.  

7.3. Participantul are obligatia de a pastra documentul privind achizitia Dispozitivului/ 

telefonului Samsung si de a-l pune la dispozitia Organizatorului, in cazul in care acesta 

solicita, ca o masura suplimentara de validare a efectuarii achizitiei, pana la data de 20 

septembrie 2018. 

Articolul 8 - Desemnarea castigatorilor 

8.1. In cadrul acestei Campanii vor fi desemnati un numar maxim de 5.038 castigatori, 

desemnarea acestora de catre Organizator urmand a se realiza dupa verificarea 

indeplinirii tuturor conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulament de 

campanie. 

8.2. Premiile campaniei (Cardurile mSD Samsung) vor fi acordate în ordinea cronologica 

a activării dispozitivelor si in functie de tipul de Dispozitiv achizitionat (conform tabelelor 

de la Pct. 6.1. al prezentului Regulament) in limita  palierelor de premii prevazute in 

Regulament. Organizatorul va publica informația privind epuizarea premiilor pe Pagina 

de internet dedicata Campaniei, respectiv https://samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

Articolul 9 - Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Invalidarea 

castigatorilor.  

9.1. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea în original a dovezii de 

achiziție a Dispozitivului sau orice verificare suplimentară, pentru a verifica data de 

achiziție a Dispozitivului, inclusiv daca acesta are un IMEI eligibil.  

9.2. Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara 

indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament. 

9.3. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor precum si 

castigurile acordate. Acestia vor fi anuntati prin afisarea in Aplicatia Samsung Members.  

9.4. Invalidarea castigatorilor: 



9.4.1. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat si/sau datele 

transmise sunt false, eronate ori incomplete, ori in situatia in care se constata 

neindeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Regulament, acesta va fi invalidat si va 

pierde orice drept asupra premiului.  

9.4.2. Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul 

campaniei ori conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului 

sau refuza premiul.  

Articolul 10 - Intrarea in posesia premiilor  

10.1. Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin grija Organizatorului prin livrare la 

adresa comunicata de participantul desemnat castigator prin curierat. Castigatorul va 

primi un sms din partea curierului prin care va fi instiintat in legatura cu livrarea 

premiului. Participantul desemnat castigator va fi notificat prin doua avizari din partea 

firmei de curierat. Daca acesta, din diverse motive, nu poate fi gasit la adresa furnizata 

sau nu raspunde la telefon cand este sunat de curier, acesta va fi invalidat. Premiile vor 

fi expediate o singura data, fiind obligatorie prezenta fizica a participantul desemnat 

castigator in vederea intrarii in posesie a premiului/ilor si semnarii documentelor 

aferente inmanarii acestuia/acestora. 

10.2. Inmanarea premiilor este conditionata de (i) incheierea Procesului verbal de 

predare-primire a premiului, precum si (ii) documentului ce atesta livrarea prin curier 

(nota de transport a coletului din partea curierului /AWB). Refuzul de a semna 

documentele ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la 

pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.  

10.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate 

Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate 

de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este 

responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat 

din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 

Articolul 11 - Taxe si impozite 

11.1. Daca este cazul, (i) Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si 

virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului 

Fiscal si/sau (ii) Organizatorul va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a 

castigatorului pentru a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale. 

11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.  

Articolul 12 – Limitarea raspunderii 



12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de 

frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 

campanii. 

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul campaniei, 

decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului si un reprezentant al 

SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., este definitiva. 

12.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) 

zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa 

aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

12.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in 

prezentul Regulament. 

 Eventualele dispute legate de Dispozitivele/telefoanele participante la campanie; 

premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si face dovada 

validitatii datelor declarate. 

 Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de 

contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de 

catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la 

imposibilitatea identificarii unui castigator. 

 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra 

in posesia premiului castigat. 

 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii 

documentelor de predare a premiului nu vor fi luate in considere de catre 

Organizator. 

12.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in 

privinta castigatorilor. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu 

respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament 

incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.  

12.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea 

premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura 

legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii. 

Articolul 13 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

13.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor 

vor fi prelucrate de catre Samsung Electronics România SRL, cu sediul în București, sos. 

București – Ploiești, nr. 172-176, etaj 5, înregistrată în registrul comerțului sub nr. 



J40/7668/2013, având CUI 2269428, adresa de email Responsabil cu protectia datelor – 

dataprotection.serom@samsung.com, în calitate de Operator. 

13.2. Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor prin 

intermediul urmatorilor Imputerniciti:  

 Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in 

Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, inmatriculata în Registrul 

Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554. 

 MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, 

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de 

inregistrare RO 13351917. 

13.2. Operatorul si Imputernicitii colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter 

personal ale Participantilor: nume si prenume, data nasterii, adresa de email, numar de 

telefon, adresa de livrare, tipul dispozitivului, data activarii dispozitivului, IMEI si 

semnatura.  

13.3. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților si ale 

Câștigătorilor în vederea organizarii si desfășurării Campaniei, desemnarii si validarii 

castigatorilor, precum si atribuirii premiilor, în conformitate cu legislația aplicabilă în 

domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind 

Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”). Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate 

in alte scopuri. 

13.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului 

Participanților si sunt stocate pentru un termen de 60 de zile de la incheierea 

Campaniei. Ulterior datele cu caracter personal vor fi sterse/distruse.  

13.5. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod 

expres prin Regulament, Participanții la Campanie și Câştigătorii premiilor îşi exprimă 

acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în Baza de date a 

Operatorului si a Imputernicitilor în vederea desemnarii si validării castigatorilor, precum 

si pentru atribuirea premiilor. 

13.6. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participanți nu este obligatorie, 

însă în lipsa acestor date Participanții nu se vor putea înscrie în Campanie. 

13.7. Deoarece sistemele Samsung sunt dezvoltate și administrate de Samsung 

Electronics Co., Ltd. datele personale ale Participanților/Câștigătorilor pot fi accesate din 

Coreea de Sud. Pentru protejarea confidențialității și securității datelor personale și 

pentru a reduce orice risc pe perioada în care acestea se află în Coreea de Sud, 

Organizatorul a implementat măsuri adecvate astfel încât datele personale să fie 

protejate și prelucrate într-o manieră securizată. Măsurile adecvate se referă la acorduri 



intragroup, pe care Participanții/Câștigătorii le pot accesa trimițând o solicitare în acest 

sens la adresa de email - dataprotection.serom@samsung.com. 

13.8. Operatorul şi Împuterniciții pătrează confidențialitatea și asigură securitatea 

datelor cu caracter personal ale Participanților și ale Câștigătorilor la prezenta 

Campanie. La cererea expresă a oricărui Participant/Câștigător, Organizatorul va asigura 

acestuia dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, dreptul de acces la 

date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea 

datelor.  

13.9. În vederea exercitării acestor drepturi, orice Participant/Câștigător al Campaniei 

va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Samsung Electronics România SRL 

cu sediul în Şos. Bucuresti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1, Bucureşti, România în atenția 

departamentului Juridic sau pe email la - dataprotection.serom@samsung.com. 

13.10. Totodată Participanții/Câștigătorii au dreptul de a se adresa cu o plângere la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – 

adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 

tel. 0318.059.211, cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Articolul 14 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 

14.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care (i) se constata 

epuizarea fondului de premiere, (ii) intervine un eveniment ce constituie forta majora, 

astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, (iii) intervine un caz de 

imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta promotie din motive 

independente de vointa sa, sau (iv) daca Organizatorul doreste acest lucru. 

Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu 

de despagubire/dauna sau altele asemenea. 

14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile 

promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca 

prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. 3.1. al Art. 3 din Regulament). 

Articolul 15 - Imposibilitatea ridicarii premiilor 

15.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul campaniei se afla 

in imposibilitate de a se deplasa, inmanarea premiului se va face catre o persoana 

imputernicita prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este 

absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane 

imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau 

solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.  

Articolul 16 - Legea aplicabila, Litigii 



16.1. Legea aplicabila este legea romana. 

16.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice 

aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in 

care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti 

romane competente din Mun. Bucuresti. 

16.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa 

Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice 

a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu vor mai lua in 

considerare nicio reclamatie. 

Articolul 17 – Clauze finale 

17.1. Deciziile Organizatorului privind Campania promoţionala „Extinde-ti spatiul de 

stocare” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.  

17.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune 

liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor 

sale.   

17.3. 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 pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.” 

 

Prezentul act aditional la Regulamentul oficial al Campaniei promoţionale „Extinde-ti 

spatiul de stocare” a fost incheiat astazi, 03.08.2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACT ADITIONAL NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2018  

la Regulamentul Campaniei promoţionale  

„Extinde-ti spatiul de stocare” 
 

1 iulie – 5 septembrie 2018 

 

Subscrisa, 

LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social în Mun. Bucureşti, str. Nicolae 

Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont 

RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentată legal 

prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu – Agentie de publicitate ce actioneaza in numele si pe 

seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. – in calitate de Organizator al Campaniei 

promoţionale „Extinde-ti spatiul de stocare”, 

am hotarat modificarea prevederilor Regulamentul campaniei promotionale „Extinde-ti 

spatiul de stocare”, acesta urmand a avea urmatorul continut: 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Extinde-ti spatiul de stocare” 

 

Articolul  1 - Organizatorul Campaniei 

1.1. Organizatorul Campaniei promoţionale „Extinde-ti spatiul de stocare” (denumitӑ in 

continuare „Campania”) este LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social 

în Mun. Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont 

RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentată legal 

prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu (denumitӑ in continuare ”Agentia”) ce actioneaza in 

numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., SAMSUNG Electronics 

Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, șos. București-Ploiești, nr. 172-176, clădirea A, 

etaj 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 7668 / 2012, având 

CUI 22694272, (denumită în continuare ”Samsung”). 

Campania se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Participarea la Campanie implica cunoasterea si 

acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit în 

continuare „Regulamentul”). 



Articolul 2 - Durata si locul de desfӑşurare al Campaniei 

3.3. Campania este organizatӑ şi desfӑşuratӑ pe teritoriul Romaniei în perioada 01 iulie 

2018 (orele 00:00:00) – 5 septembrie 2018 (orele 23:59:59), prin intermediul aplicatiei 

Samsung Members. 

3.4. Mecanismul de participare în cadrul Promoţiei „Extinde-ti spatiul de stocare” este 

detaliat la Articolul 7 al prezentului Regulament. 

Articolul 3 - Regulamentul al Campaniei 

4.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui 

solicitant, pe întreaga durată a Campaniei, www.samsung.com/ro/extendyourstorage (i) în 

format electronic, prin accesarea aplicatiei SAMSUNG Members pe 

www.samsung.com/ro/extendyourstorage/, la secțiunea special dedicată pentru 

Regulament și/sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Agenției din Mun. 

Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1. Potrivit liberei decizii a Samsung, 

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. 

4.2. Samsung își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu 

condiția înștiințării participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi 

cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul 

Promoției „Extinde-ti spatiul de stocare”- www.samsung.com/ro/extendyourstorage/ la 

secțiunea special dedicată, cu cel puțin 24 ore înainte ca acestea să devină aplicabile. 

Articolul 4 - Produse participante la Campanie  

În această Campanie participă produsele Galaxy marca Samsung respectiv: orice telefon 

Samsung Galaxy S9/S9+, S8/S8+, NOTE8, A8, A6/A6+, J6, comercializate exclusiv de 

către Samsung Electronics România S.R.L. (denumite în continuare ”Produsele 

Participante”). 

Articolul 5 - Dreptul de participare 

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campania persoanelor fizice cu domiciliul 

stabil sau resedinta in Romania care au împlinit vârsta de 18 ani cel târziu la data 

începerii Campaniei. 

5.2. Nu pot participa la aceasta Campanie: 

 Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentie, ai Samsung, a 

societatilor partenere Samsung care comercializeaza produse participante in 

aceasta Campanie, precum si ai societatilor implicate in organizare si derularea 

acestei Campanii; 

http://www.samsung.com/ro/extendyourstorage/
http://www.samsung.com/ro/extendyourstorage/


 Membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, 

frati/surori, sot/sotie si afinii acestora pana la gradul III inclusiv); 

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea 

unui premiu, Agenția are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a 

urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

5.4. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Extinde-ti spatiul de stocare” 

trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 

5.5. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina 

sa de prezentul Regulament. 

Articolul 6 – Premiile Campaniei  

6.1. In cadrul acestei Campanii se vor acorda un numar de 5.038 Premii, constand in 

cate un Card de memorie micro SD Samsung in functie de tipul de Produs achizitionat, 

identificate/individualizate dupa cum urmeaza:  

 
J6 A6 A6+ A8 N8 

SKU model microSD  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  SKU model 

microS

D  

SM-J600FZDNBGL 32GB SM-A600FZDIBGL 64GB SM-A605FZDIBGL 64GB SM-A530FZDABGL 64GB SM-N950FZDACNX 64GB 

SM-J600FZDNCNX 32GB SM-A600FZDICNX 64GB SM-A605FZDICNX 64GB SM-A530FZDDORO 64GB SM-N950FZDDBGL 64GB 

SM-J600FZDUBGL 32GB SM-A600FZDNCOA 64GB SM-A605FZDNCOA 64GB SM-A530FZDDROM 64GB SM-N950FZDDROM 64GB 

SM-J600FZDUROM 32GB SM-A600FZDNORO 64GB SM-A605FZDNROM 64GB SM-A530FZKABGL 64GB SM-N950FZKACNX 64GB 

SM-J600FZKNBGL 32GB SM-A600FZDNROM 64GB SM-A605FZKIBGL 64GB SM-A530FZKACNX 64GB SM-N950FZKDBGL 64GB 

SM-J600FZKNCNX 32GB SM-A600FZKIBGL 64GB SM-A605FZKICNX 64GB SM-A530FZKDORO 64GB SM-N950FZKDROM 64GB 

SM-J600FZKUBGL 32GB SM-A600FZKICNX 64GB SM-A605FZKNCOA 64GB SM-A530FZKDROM 64GB     

SM-J600FZKUORO 32GB SM-A600FZKNCOA 64GB SM-A605FZKNROM 64GB SM-A530FZVABGL 64GB     

SM-J600FZKUROM 32GB SM-A600FZKNORO 64GB SM-A605FZVIBGL 64GB SM-A530FZVDORO 64GB     

SM-J600FZVNBGL 32GB SM-A600FZKNROM 64GB SM-A605FZVICNX 64GB SM-A530FZVDROM 64GB     

SM-J600FZVNCNX 32GB SM-A600FZVIBGL 64GB SM-A605FZVNROM 64GB         

SM-J600FZVUBGL 32GB SM-A600FZVICNX 64GB             

SM-J600FZVUROM 32GB SM-A600FZVNORO 64GB             

    SM-A600FZVNROM 64GB             

 
S8 S8+ S9 S9+ 

SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  



SM-G950FZBABGL 64GB SM-G955FZBABGL 64GB SM-G960FZBACNX 128GB SM-G965FZBACNX 128GB 

SM-G950FZBAORO 64GB SM-G955FZBAORO 64GB SM-G960FZBDBGL 128GB SM-G965FZBDBGL 128GB 

SM-G950FZBAROM 64GB SM-G955FZBAROM 64GB SM-G960FZBDROM 128GB SM-G965FZBDROM 128GB 

SM-G950FZKABGL 64GB SM-G955FZKABGL 64GB SM-G960FZDACNX 128GB SM-G965FZDACNX 128GB 

SM-G950FZKACNX 64GB SM-G955FZKACNX 64GB SM-G960FZDDBGL 128GB SM-G965FZDDBGL 128GB 

SM-G950FZKAGBL 64GB SM-G955FZKAGBL 64GB SM-G960FZDDROM 128GB SM-G965FZDDROM 128GB 

SM-G950FZKAMTL 64GB SM-G955FZKAMTL 64GB SM-G960FZKACNX 128GB SM-G965FZKACNX 128GB 

SM-G950FZKAORO 64GB SM-G955FZKAORO 64GB SM-G960FZKDBGL 128GB SM-G965FZKDBGL 128GB 

SM-G950FZKAROM 64GB SM-G955FZKAROM 64GB SM-G960FZKDROM 128GB SM-G965FZKDROM 128GB 

SM-G950FZKAVVT 64GB SM-G955FZKAVVT 64GB SM-G960FZKFCNX 256GB SM-G965FZKFCNX 256GB 

SM-G950FZSABGL 64GB SM-G955FZKDROM 64GB SM-G960FZKHBGL 256GB SM-G965FZKHBGL 256GB 

SM-G950FZSACNX 64GB SM-G955FZSABGL 64GB SM-G960FZKHROM 256GB SM-G965FZKHROM 256GB 

SM-G950FZSAORO 64GB SM-G955FZSAORO 64GB SM-G960FZPACNX 128GB SM-G965FZPACNX 128GB 

SM-G950FZSAROM 64GB SM-G955FZSAROM 64GB SM-G960FZPDBGL 128GB SM-G965FZPDBGL 128GB 

SM-G950FZVABGL 64GB SM-G955FZVABGL 64GB SM-G960FZPDROM 128GB SM-G965FZPDROM 128GB 

SM-G950FZVACNX 64GB SM-G955FZVACNX 64GB         

SM-G950FZVAGBL 64GB SM-G955FZVAGBL 64GB         

SM-G950FZVAMTL 64GB SM-G955FZVAMTL 64GB         

SM-G950FZVAORO 64GB SM-G955FZVAORO 64GB         

SM-G950FZVAROM 64GB SM-G955FZVAROM 64GB         

SM-G950FZVAVVT 64GB SM-G955FZVAVVT 64GB         

 

 
Numar de carduri Tip de micro SD Valoare unitara RON (TVA inclus) 

728 32GB 67,961 

2,986 64GB 487,922 

1,243 128GB 400,474 

81 256GB 39,715 

5038 TOTAL 996,072 

 

6.2. Valoarea comerciala totala estimata a tuturor premiilor oferite in cadrul Campaniei 

este de 996.072,00 LEI (TVA Inclus). 



6.3. Un participant va putea castiga un numar de premii egal cu numarul de Produse 

Participante achizitionate (poate beneficia de cate un singur card mSD Samsung pentru 

fiecare Produs Participant achiziționat). 

6.4. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei 

campanii sau schimbarea produselor oferite drept premii. 

Articolul 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei 

7.1. Campania incepe in data de 01 iulie 2018 (orele 00:00:00). 

7.2. Pentru inscrierea valabila fiecare Participant trebuie să indeplinească urmatoarelor 

conditii:  

 sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus. 

 sa se înscrie în perioada Campaniei. 

 sa achizitioneze prin partenerii autorizati Samsung Electronics România S.R.L.  

oricare dintre Produsele Participante, in perioada Campaniei. Doar IMEI*-urile 

asociate Produselor achizitionate prin partenerii autorizati Samsung Electronics 

Romania vor putea participa la inscrierea in Campanie.  

Nota: Prin IMEI se intelege codul unic de identificare al unui dispozitiv/telefon 

(accesibil la *#06#). 

 sa activeze* Dispozitivul/Produsul participant în perioada 1 iulie 2018, ora 

00:00 – 31 iulie 2018, ora 23:59:59.  

Nota: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului cu un card 

SIM activ pentru o perioadă de minim 5 (cinci) minute și menținerea accesului la 

internet. Activarea Dispozitivului este gratuită, cu mențiunea că nu acoperă 

costurile de conectare la rețeaua de internet pe care o folosește 

Utilizatorul/Participantul. Costurile conectării la rețeaua de internet corespund cu 

tarifele operatorului rețelei folosite de Utilizator. 

 sa descarce pe Dispozitivul/Produsul participant si sa își creeze un cont în 

Samsung Members. Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu 

datele corecte, complete si reale/actuale ale Participantului. Furnizarea de date 

false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare. 

 Sa acceseze banner-ul generat in contul Participantului din aplicatia Samsung 

Members până cel târziu la data de 5 septembrie 2018.  

Nota: Banner-ul care face posibila inscrierea se va genera in termen de 30 

(treizeci) de zile de la data activarii Dispozitivului in aplicatia Samsung Members. 



 Sa completeze formularul de colectare date necesare livrarii premiului cu 

urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa 

de e-mail si adresa completa de livrare.  

7.3. Participantul are obligatia de a pastra documentul privind achizitia Dispozitivului/ 

telefonului Samsung si de a-l pune la dispozitia Agenției, in cazul in care acesta solicita, 

ca o masura suplimentara de validare a efectuarii achizitiei, pana la data de 20 

septembrie 2018. 

Articolul 8 - Desemnarea castigatorilor 

8.1. In cadrul acestei Campanii vor fi desemnati un numar de 5.038 castigatori, 

desemnarea acestora de catre Agenție urmand a se realiza dupa verificarea indeplinirii 

tuturor conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulament de campanie. 

8.2. Premiile Campaniei (Cardurile mSD Samsung) vor fi acordate în ordinea cronologica 

a activării dispozitivelor si in functie de tipul de Dispozitiv achizitionat (conform tabelelor 

de la Pct. 6.1. al prezentului Regulament) in limita de palierelor de premii prevazute in 

Regulament. Agenția va publica informația privind epuizarea premiilor pe Pagina de 

internet dedicata Campaniei, respectiv https://samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

Articolul 9 - Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Invalidarea 

castigatorilor.  

9.1. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea în original a dovezii de 

achiziție a Dispozitivului sau orice verificare suplimentară, pentru a verifica data de 

achiziție a Dispozitivului, inclusiv daca acesta are un IMEI eligibil.  

9.2. Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara 

indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament. 

9.3. Invalidarea castigatorilor: 

9.3.1. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat si/sau datele 

transmise sunt false, eronate ori incomplete, ori in situatia in care se constata 

neindeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Regulament, acesta va fi invalidat si va 

pierde orice drept asupra premiului, sau in cazul in care nu poate face dovada achizitiei 

Produsului Participant.  

9.4.2. Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul 

Campaniei ori conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului 

sau refuza premiul.  

Articolul 10 -  Intrarea in posesia premiilor  

10.1. Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin grija Agentiei prin livrare la adresa 

comunicata de participantul desemnat castigator prin curierat. Castigatorul va fi 

contactat telefonic de catre firma de curierat pentru a se agrea data si ora la care 



castigatorul poate fi gasit la domiciliu de catre curier pentru inmanarea premiului, 

prezenta fizica fiind obligatorie. Participantul desemnat castigator va fi notificat prin 

doua avizari din partea firmei de curierat. Daca acesta, din diverse motive, nu poate fi 

gasit la adresa furnizata sau nu raspunde la telefon cand este sunat de curier, acesta va 

fi invalidat. Premiile vor fi expediate o singura data, fiind obligatorie prezenta fizica a 

participantul desemnat castigator in vederea intrarii in posesie a premiului/ilor si 

semnarii documentelor aferente inmanarii acestuia/acestora. 

10.2. Inmanarea premiilor este conditionata de (i) legitimarea Castigatorului prin 

prezentarea actului de identitate (CI/BI) moment la care se verifica datele de identitate 

si indeplinirea conditiei privind varsta minima de participare la Campanie, (ii) incheierea 

Procesului verbal de predare-primire a premiului, precum si (iii) documentului ce atesta 

livrarea prin curier (nota de transport a coletului din partea curierului /AWB). Refuzul de 

a semna documentele ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce 

la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.  

10.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate 

Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate 

de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este 

responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat 

din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 

Articolul 11 - Taxe si impozite 

11.1. Daca este cazul, (i) Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si 

virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului 

Fiscal si/sau (ii) Organizatorul va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a 

castigatorului pentru a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale. 

11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.  

Articolul 12 – Limitarea raspunderii 

12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de 

frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 

campanii. 

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, 

decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Agenției si un reprezentant al Samsung, 

este definitiva. 

12.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) 

zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa 

aceasta data nu vor fi luate in considerare. 



12.4. Agenția nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in 

prezentul Regulament. 

 Eventualele dispute legate de Dispozitivele/telefoanele participante la Campanie; 

premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si face dovada 

validitatii datelor declarate. 

 Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de 

contact. Ca atare Agenția nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre 

participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la 

imposibilitatea identificarii unui castigator. 

 Agenția nu va fi responsabila pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in 

posesia premiului castigat. 

 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii 

documentelor de predare a premiului nu vor fi luate in considere de catre Agenție. 

12.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Agenție in 

privinta castigatorilor. Agenția are dreptul de a invalida orice participant care nu 

respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament 

incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.  

12.6. Agenția este exonerată de orice raspundere decurgand din acordarea premiului 

castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de 

castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii. 

Articolul 13 - Prelucrarea datelor personale 

13.1 Agenția va actiona ca imputernicit al Samsung, in sensul dat acestei notiuni de 

dispozitiile Regulamentul 2016/679 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 (”GDPR”), in vederea desfasurarii Campaniei 

și prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu GDPR. 

13.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: 

- pentru participanți: numele, prenumele, număr telefon, adresa de email (date din 

contul Samsung Members). 

- pentru câștigători: numele, prenumele, adresa de email, numar de telefon, 

adresa de domiciliu/resedinta, semnătură. 

13.3 Prin participarea la aceasta Campanie participanții înțeleg că Samsung, prelucrează 

datele personale prin intermediul Agenției.  



13.4 Datele sunt prelucrate în baza consimțământului acordat de participanți prin 

participarea în prezenta Campanie. Furnizarea datelor personale de catre participanti nu 

este obligatorie, insa in lipsa acestor date participantii nu se vor putea inscrie la 

Campanie. 

13.5 Datele câștigătorilor sunt prelucrate de Agenție în vederea îndeplinirii obligațiilor 

privind acordarea și înmânarea premiilor. 

13.6 Datele personale ale participantilor sunt colectate de Agenție pentru inscrierea 

participantilor in Campanie și acordarea premiilor.  

13.7 Procesele verbale incheiate cu castigatorii Premiilor zilnice vor fi stocate de catre 

Agenție pentru o perioada de cel mult 1 an. 

13.8 Participanții au urmatoarele drepturi in raport de prelucrarea datelor: dreptul la 

informare, dreptul de acces, dreptul de opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de 

obiecțiune, dreptul la portabilitatea și dreptul la rectificarea datelor Aceste drepturi pot 

fi exercitate în orice moment, trimițând o solicitare pe adresa 

https://dataprotection.serom@samsung.com. 

13.9 Participantii beneficiaza si de dreptul de a se adresa cu o plangere catre 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 

Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal.  

Articolul 14 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 

14.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care (i) se constata 

epuizarea fondului de premiere, (ii) intervine un eveniment ce constituie forta majora, 

astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, (iii) intervine un caz de 

imposibilitate a Samsung și/sau Agenției de a continua aceasta promotie din motive 

independente de vointa sa, sau (iv) daca Samsung doreste acest lucru. Agenția/ 

Samsung nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de 

despagubire/dauna sau altele asemenea. 

14.2. Samsung isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile 

promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca 

prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. 3.1. al Art. 3 din Regulament). 

Articolul 15 - Imposibilitatea ridicarii premiilor 

15.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul Campaniei se afla 

in imposibilitate de a se deplasa, inmanarea premiului se va face catre o persoana 

imputernicita prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Agenția este absolvită 

de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane 

http://www.dataprotection.ro/


imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau 

solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.  

Articolul 16 - Legea aplicabila, Litigii 

16.1. Legea aplicabila este legea romana. 

16.2. Eventualele litigii aparute intre Agenție si Participanti cu privire la orice aspect 

legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care 

aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane 

competente. 

16.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa 

Agenției in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a 

castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu vor mai lua in considerare 

nicio reclamatie. 

Articolul 17 – Clauze finale 

17.1. Deciziile Samsung privind Campania promoţionala „Extinde-ti spatiul de stocare” 

sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.  

17.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Samsung care poate dispune liber de 

acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.   

17.3. Samsung 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 pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.” 

 

Prezentul act aditional la Regulamentul Campaniei promoţionale „Extinde-ti spatiul de 

stocare” a fost incheiat astazi, 06.07.2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul promoției 

„Extinde-ti spatiul de stocare” 
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Definiții 

 

1. Aplicația Members - aplicația mobilă Samsung Members, prin intermediul căreia, Clientul primește 

Premiul în cadrul Promoției. 

2. Contul Samsung - contul individual al Clientului, în cadrul căruia, Clientul își înregistrează 

dispozitivul și primește acces la serviciile Organizatorului. 

3. Promoția - vânzarea promoțională de telefoane Samsung Galaxy, organizată și coordonată în 

conformitate cu regulile cuprinse în prezentul regulament, pe teritoriul României, în 01.07.2018 – 

14.09.2018 ora 23:59:59 sau până la epuizarea fondului de premiere, oricare dintre aceste situații 

intervine mai întâi. 

4. Organizatorul  



Promotia „Extinde-ti spatiul de stocare” (denumită în cele ce urmează “Promotia”) este organizată în 

numele SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. de către: 

Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. 
Nicolae Iorga, nr. 13, corpA, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, 

cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala 
Mosilor, reprezentată legal prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General, 

(denumită în continuare „Organizator”).  

5. Produsul sau Dispozitivul – orice telefon Samsung Galaxy, S9/S9+, S8/S8+, NOTE8, A8, A6/A6+, 

J6., comercializat exclusiv de către Samsung Electronics România. 

6. IMEI – cod unic de identificare a unui telefon (accesibil la *#06#) 

7. Clientul - persoana fizică cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei 

Promotionale, respectiv 03 August, având capacitate juridică deplină și persoana fizică autorizată 

care desfășoară activități economice, având domiciliul sau sediul pe teritoriul României și care 

achiziționează Produsul de la un Partener Comercial (în condițiile stabilite în prezentul Regulament), 

care a citit conținutul prezentului Regulament.  

8. Regulamentul - prezentul Regulament al Promoției, în care sunt stabilite condițiile de participare la 

Promoție, durata Promoției, modul transmiterii informațiilor privind Promoția și condițiilor acesteia, 

precum și modul de înaintare a reclamațiilor care au legătură cu Promoția. 

9. Premiul – un Card de memorie micro SD Samsung, in functie de tipul de Produs achizitionat. 

Numarul total de premii constand in mSD-uri Samsung alocat acestei campanii este de 5038 bucati.  

Premiile vor fi acordate conform tabelului prezentat mai jos. Valoarea totala a premiilor este de 996 

072 RON. 

10. Activare - pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioadă de minim 5 minute și 

menținerea dispozitivului conectat la internet. 
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Prevederi generale 

 

1. La Promoție, pot participa Clienții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) achiziționează un dispozitiv în perioada în perioada 1 iulie 2018, ora 00:00 – 31 iulie 2018, ora 

23:59:59  

b) activează Dispozitivul în perioada în perioada 1 iulie 2018, ora 00:00 – 5 iulie 2018, ora 

23:59:59; 

c) descarcă și folosesc aplicația Members în cadrul Contului Samsung.   

d) Completeaza Formularul cu datele personale cerute (Nume si Prenume, numar de telefon, 

adresa de e-mail, adresa de livrare). Furnizarea de date cu caracter personal false, incorecte sau 

incomplete poate duce la imposibilitatea participării la Promoție. 



2. În vederea activării Dispozitivului, conform celor menționate la al. 1 pct. b) de mai sus, este necesară 

pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioadă de minim 5 minute și menținerea 

accesului la internet. Activarea Dispozitivului este gratuită, cu mențiunea că nu acoperă costurile de 

conectare la rețeaua de internet pe care o folosește Utilizatorul. Costurile conectării la rețeaua de 

internet corespund cu tarifele operatorului rețelei folosite de Utilizator. 

3. Pentru Clienții care nu au Cont Samsung, condiția de participare este crearea unui Cont Samsung 

prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe https://account.samsung.com/ sau prin 

intermediul aplicației Samsung Members. Clientul are obligația de a furniza date cu caracter personal 

corecte și actualizate în procedura de creare a Contului Samsung. Furnizarea de date cu caracter 

personal false, incorecte sau incomplete poate duce la imposibilitatea participării la Promoție.  

4. Participarea Clienților la Promoție este benevolă și nu poate fi condiționată de achitarea nici unei alte 

taxe sau plăți suplimentare. 

5. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea în original a dovada de achiziție a 

Dispozitivului sau orice verificare suplimentară, pentru a verifica data de achiziție a Dispozitivului.  

6. Cardurile mSD Samsung vor fi acordate în ordinea activării Dispozitivelor si in functie de tipul de 

Dispozitiv achizitionat (conform tabelelor de mai jos),  până la epuizarea fondului de premiere. 

Organizatorul va publica informația privind epuizarea premiilor pe Pagina de internet indicată mai jos. 

Ordinea cererilor se va decide în baza datei activării Dispozitivelor, iar în cazul aceleiași date - în baza 

orei și minutului activării, respectându-se principiul primului venit.   

Organizatorul va publica imediat informația privind încheierea Promoției în cazul epuizării fondului de 

premiere, pe Pagina de internet samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

J6 A6 A6+ A8 N8 

SKU model 

micro

SD  SKU model 

micro

SD  SKU model 

micro

SD  SKU model 

micro

SD  SKU model 

micro

SD  

SM-J600FZDNBGL 32GB SM-A600FZDIBGL 64GB SM-A605FZDIBGL 64GB SM-A530FZDABGL 64GB 

SM-

N950FZDACNX 64GB 

SM-J600FZDNCNX 32GB SM-A600FZDICNX 64GB SM-A605FZDICNX 64GB 

SM-

A530FZDDORO 64GB 

SM-

N950FZDDBGL 64GB 

SM-J600FZDUBGL 32GB SM-A600FZDNCOA 64GB 

SM-

A605FZDNCOA 64GB 

SM-

A530FZDDROM 64GB 

SM-

N950FZDDROM 64GB 

SM-

J600FZDUROM 32GB SM-A600FZDNORO 64GB 

SM-

A605FZDNROM 64GB SM-A530FZKABGL 64GB 

SM-

N950FZKACNX 64GB 

SM-J600FZKNBGL 32GB SM-A600FZDNROM 64GB SM-A605FZKIBGL 64GB SM-A530FZKACNX 64GB SM-N950FZKDBGL 64GB 

SM-J600FZKNCNX 32GB SM-A600FZKIBGL 64GB SM-A605FZKICNX 64GB 

SM-

A530FZKDORO 64GB 

SM-

N950FZKDROM 64GB 

SM-J600FZKUBGL 32GB SM-A600FZKICNX 64GB 

SM-

A605FZKNCOA 64GB 

SM-

A530FZKDROM 64GB     

SM-

J600FZKUORO 32GB SM-A600FZKNCOA 64GB 

SM-

A605FZKNROM 64GB SM-A530FZVABGL 64GB     



SM-

J600FZKUROM 32GB SM-A600FZKNORO 64GB SM-A605FZVIBGL 64GB 

SM-

A530FZVDORO 64GB     

SM-J600FZVNBGL 32GB SM-A600FZKNROM 64GB SM-A605FZVICNX 64GB 

SM-

A530FZVDROM 64GB     

SM-J600FZVNCNX 32GB SM-A600FZVIBGL 64GB 

SM-

A605FZVNROM 64GB         

SM-J600FZVUBGL 32GB SM-A600FZVICNX 64GB             

SM-

J600FZVUROM 32GB SM-A600FZVNORO 64GB             

    SM-A600FZVNROM 64GB             

 
S8 S8+ S9 S9+ 

SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  SKU model microSD  

SM-G950FZBABGL 64GB SM-G955FZBABGL 64GB SM-G960FZBACNX 128GB SM-G965FZBACNX 128GB 

SM-G950FZBAORO 64GB SM-G955FZBAORO 64GB SM-G960FZBDBGL 128GB SM-G965FZBDBGL 128GB 

SM-G950FZBAROM 64GB SM-G955FZBAROM 64GB SM-G960FZBDROM 128GB SM-G965FZBDROM 128GB 

SM-G950FZKABGL 64GB SM-G955FZKABGL 64GB SM-G960FZDACNX 128GB SM-G965FZDACNX 128GB 

SM-G950FZKACNX 64GB SM-G955FZKACNX 64GB SM-G960FZDDBGL 128GB SM-G965FZDDBGL 128GB 

SM-G950FZKAGBL 64GB SM-G955FZKAGBL 64GB SM-G960FZDDROM 128GB SM-G965FZDDROM 128GB 

SM-G950FZKAMTL 64GB SM-G955FZKAMTL 64GB SM-G960FZKACNX 128GB SM-G965FZKACNX 128GB 

SM-G950FZKAORO 64GB SM-G955FZKAORO 64GB SM-G960FZKDBGL 128GB SM-G965FZKDBGL 128GB 

SM-G950FZKAROM 64GB SM-G955FZKAROM 64GB SM-G960FZKDROM 128GB SM-G965FZKDROM 128GB 

SM-G950FZKAVVT 64GB SM-G955FZKAVVT 64GB SM-G960FZKFCNX 256GB SM-G965FZKFCNX 256GB 

SM-G950FZSABGL 64GB SM-G955FZKDROM 64GB SM-G960FZKHBGL 256GB SM-G965FZKHBGL 256GB 

SM-G950FZSACNX 64GB SM-G955FZSABGL 64GB SM-G960FZKHROM 256GB SM-G965FZKHROM 256GB 

SM-G950FZSAORO 64GB SM-G955FZSAORO 64GB SM-G960FZPACNX 128GB SM-G965FZPACNX 128GB 

SM-G950FZSAROM 64GB SM-G955FZSAROM 64GB SM-G960FZPDBGL 128GB SM-G965FZPDBGL 128GB 

SM-G950FZVABGL 64GB SM-G955FZVABGL 64GB SM-G960FZPDROM 128GB SM-G965FZPDROM 128GB 

SM-G950FZVACNX 64GB SM-G955FZVACNX 64GB         

SM-G950FZVAGBL 64GB SM-G955FZVAGBL 64GB         

SM-G950FZVAMTL 64GB SM-G955FZVAMTL 64GB         

SM-G950FZVAORO 64GB SM-G955FZVAORO 64GB         

SM-G950FZVAROM 64GB SM-G955FZVAROM 64GB         

SM-G950FZVAVVT 64GB SM-G955FZVAVVT 64GB         



 

Numar de carduri Tip de micro SD 

728 32GB 

2,986 64GB 

1,243 128GB 

81 256GB 

5038 TOTAL 
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Reguli generale privind participarea la Promoție 

 

1. Condiția de obținere a Cardului de memorie mSD Samsung este activarea Dispozitivului în perioada 

indicată în 2 al. 1 pct. b) de mai sus și conectarea în Aplicația Members, în Contul Samsung, unde 

Organizatorul îi afișează Clientului bannerul care face posibilă inscrierea in Campanie.  

2. Bannerul care face posibilă inscrierea in Campanie îi va fi afișat Clientului în Aplicația Members la 30 

de zile de la data activării Dispozitivului. Clientului îi vor fi cerute informatii cu caracter personal, in 

scopul livrarii premiului la adresa furnizata. 

 Nume si Prenume 

 Numar de telefon 

 Adresa de e-mail 

 Adresa de livrare (la care va fi livrat premiul) 

3. Pe durata Promoției, Clientul poate obține un singur Premiu per Dispozitiv achizitionat, adica poate 

beneficia de un singur card mSD Samsung pentru fiecare Dispozitiv diferit achiziționat (identificat prin 

IMEI-ul lui unic) în cadrul participării la Promoție.  

4. Organizatorul nu oferă posibilitatea preschimbării Premiilor. 

5. Conectarea în Aplicația Samsung Members, pentru a putea beneficia de Promoție, este echivalentă cu 

o declarație privind acceptarea de către Client a Condițiilor prevăzute în prezentul Regulament.  
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Reguli privind intrarea in posesie a premiului 

 

1. Clientul poate să se inscrie in Campanie făcând clic pe banner-ul afisat in Samsung Members (descris 

la punctul 3.2 de mai sus), nu mai târziu de 05.09.2018. 

2. Organizatorul va verifica datele furnizate de catre participantii la Campanie, inclusiv IMEI-ul 

corespunzator telefonului participantului). 

3. În cazul persoanelor fizice care participă la Promoție în calitate de consumatori, valoarea beneficiilor 

incluse în Promoție, reprezentând premiul Promoției, nu include impozitul pe venit pentru persoane 

fizice, conform normelor fiscale. 

4. În cazul persoanelor fizice, care participă la Promoție și care desfășoară activități economice, 

valoarea beneficiilor incluse în Promoție, reprezentând premiul Promoției, reprezintă venit obținut din 

activitatea desfășurată și este impozitat în temeiul dispozițiilor generale. 

5. În cazul în care Organizatorul obține informații în legătură cu încălcarea prevederilor prezentului 

Regulament de către Client, în special în cazul în care din informațiile obținute de Organizator va 

rezulta că respectivul Client dorește să revendice premiului de pe un alt dispozitiv decat cele 

participante in Campanie, Organizatorul are dreptul sa ia orice masuri necesare pentru a impiedica 

participarea in mod fraudulos in Campanie. 

6. Pentru a intra in posesia premiului, Clientul trebuie sa fie gasit la adresa furnizata in formularul 

completat (detaliat in articolul 3.2 de mai sus). Clientul va fi notificat prin doua avizari din partea 

firmei de curierat. Daca acesta, din diverse motive, nu poate fi gasit la adresa furnizata sau nu 

raspunde la telefon cand este sunat de curier, Clientului i se va anula automat premiul si va fi 

returnat catre Organizator si va ramane in posesia lui. Clientul are obligatia de a prezenta un act de 

identitate pentru a face dovada identitatii acestuia (sa fie conform datelor furnizate in Formularul de 

inscriere in Campanie) 

7. Clientul are obligatia de a pastra documentul care face dovada achizitiei, pentru eventuale verificari, 

in cazul in care Organizatorul doreste sa faca verificari ulterioare, care sa faca dovada achizitiei – 

pana la data de 05.09. 

Organizatorul va expedia premiul castigat prin curier, catre adresa indicata in formularul de colectare 

date, in maxim 20 zile lucratoare de la completarea datelor in formular. Consumatorul va fi contactat 

telefonic de catre firma de curierat pentru a se agrea data si ora la care consumatorul poate fi gasit 

la domiciliu de catre curier pentru inmanarea premiului. Premiile vor fi expediate o singura data. In 

cazul in care castigatorul nu va fi gasit acasa, premiul va ramane in posesia Organizatorului.  

Livrarea premiului catre fiecare castigator, de catre curier, se va realiza pe baza: 

 Prezentarii actului de identitate (CI/BI) al castigatorului (pentru verificarea datelor si a indeplinirii 
conditiei de varsta pentru participarea la Campanie). 

 Semnarii si completarii cu datele personale ale castigatorului pe un document ce atesta livrarea 

premiului (nota de transport a coletului din partea curierului / AWB). 
 Semnarii unui proces-verbal, in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator.  



Pentru primirea premiului de la curier este necesara prezenta fizica a castigatorului, care va semna 

documentele aferente inmanarii premiului. 

  

Raspunderea privind informatiile transmise si declarate la completarea in formularul de colectare a 

datelor pentru livrare (datele cu caracter personal) revine in integralitate consumatorului chiar si in 
situatia in care a fost validat ca si castigator (respectiv ca informatiile respective sunt corecte, complete, 

reale si nu apartin altei persoane). In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect, complet si conform 

realitatii informatiile solicitate, nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in 
vigoare, acesta este singurul responsabil (va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator); 

daca Organizatorul constata o astfel de situatie, premiul va ramane in posesia Organizatorului. 

Acordarea premiilor se anuleaza, iar un castigator este invalidat in cazul in care:  

 Nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise in dispozitiile Regulamentului. 

 Refuza premiul.  

 Se constata ca datele castigatorului declarate de acesta nu corespund cu datele din actul de 

identitate al castigatorului, comunicat catre reprezentantul Organizatorului. 

 Se constata ca acelasi castigator a depasit limita maxima de premii conform prevederilor descrise 

in Regulament 
 Daca pana la data de 11 sept 2018, castigatorul: 

•    nu poate fi contactat de catre firma de curierat in vederea stabilirii datei si 

orei de livrare a premiului, 

•    nu este gasit de catre curier la domiciliu pentru inmanarea premiului la data 
si ora stabilite in prealabil, 

 Nu prezinta spre validare CI/BI curierului care va face livrarea premiilor. 

 Nu este prezent fizic la primirea premiului. 

 Nu semneaza proces-verbal/lista inmanata de curier si alte documente care atesta inmanarea 

premiului de catre curier, precum nota de transport a coletului din partea  curierului (AWB) 

In cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea premiului la datele stabilite prin 

Regulament, Organizatorul este absolvit de orice raspundere. In aceste situatii Organizatorul va livra 
premiile imediat ce situatia exceptionala a fost rezolvata. 

Dupa livrarea premiului catre castigator si semnarea documentatiei de predare/primire a acestui premiu, 

Organizatorul nu este raspunzator pentru deteriorarea premiului  sau de intermedierea situatiilor legate 
de garantia premiilor, aceasta sarcina fiind in responsabilitatea castigatorului impreuna cu reprezentantii 

autorizati de service. 

   

In cazul in care, dupa incheierea Campaniei, numarul premiilor acordate va fi mai mic decat numarul de 

premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. 
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Reclamațiile privind Promoția 

 

1. Reclamațiile privind Promoția, sub rezerva pct. 2 și 3, trebuie transmise Organizatorului în termen de 

14 zile de la data completarii formularului sau de la data la care Clientul a primit e-mail de 

confirmare și nu mai târziu de data de 05.09.2018, după cum urmează:  

a) pe e-mail la adresa https://www.samsung.com/ro/support/email/ , sau 

https://www.samsung.com/ro/support/email/


b) prin poștă, pe adresa: Lion Communication Services S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. 

Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, sector 1, impreuna cu datele de contact (nume si prenume 

complet, adresa completa, numar de telefon) cu mențiunea Pentru Promotia „Extinde-ti 

spatiul de stocare”. 

2. Reclamația trebuie să conțină informații care să permită identificarea Clientului, dovada achiziției 

(tipărită sau scanată), o descriere detaliată a evenimentului care stă la baza reclamației, precum și o 

descriere a împrejurărilor care susțin legitimitatea solicitării Clientului. Dacă reclamația are legătură 

cu o problemă privind livrarea cardului, Clientul va trebuie sa indice si numarului AWB-ului.  

3. Organizatorul va analiza reclamația în baza prevederilor prezentului Regulament. Reclamațiile vor fi 

soluționate în termen de 14 zile de la data primirii acestora de către Organizator. Clientul care 

înaintează o recamație va fi informat în legătură cu modul de soluționare a reclamației, în aceeași 

formă în care a fost înaintată reclamația, imediat după analizarea acesteia. 
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Datele cu caracter personal 

 

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

catre: 

S.C. SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cos postal 
015016, sector 1, Bucuresti, Numar de Ordine in Registrul Comertului Bucuresti nr. J40/7668/2012, 

cod fiscal RO 22694272, reprezentata de dl. Jae Sang Park, in calitate de Administrator, denumita in 

continuare "Operatorul"), 

prin intermediul Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenţă în 
Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554 (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”). 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele 
vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Samsung Electronics Romania SRL, 

e-mail dataprotection.serom@samsung.com 

Organizatorul va prelucra, prin Imputernicitul sau Lion Communication Services S.A., Numele, 

Prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare  ale Clientului în vederea realizării 

obiectului promoției.  

Datele nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de 12 luni iar Clientul are urmatoarele drepturi in 

raport de prelucrarea datelor sale: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de opoziție, dreptul 

la ștergerea datelor, dreptul de obiecțiune, dreptul la portabilitatea și dreptul la rectificarea datelor 

Aceste drepturi pot fi exercitate în orice moment, trimițând o solicitare pe adresa 

dataprotection.serom@samsung.com. 

Datele cu caracter personal ale Clienților vor fi prelucrate cu respectarea regulilor prevăzute în legea 

privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu Politica de Confidențialitate 

Samsung.  



Prelucrarea datelor cu caracter personal va include datele furnizate în formularul de înregistrare. 

Regulile detaliate de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clienților sunt stabilite în Politica de 

Confidențialitate Samsung, disponibilă pe http://www.samsung.com/ro/info/privacy/  
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Prevederi finale 

 

1. Conținutul prezentului Regulament și al documentelor menționate în acesta va fi disponibil pe pagina 

de internet www. samsung.com/ro/extendyourstorage/. 

2. Pentru problemele nereglementate de prezentul Regulament, se vor aplica prevederile legislației din 

România. 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în măsura în care nu vor fi 

încălcate drepturile dobândite de către Clienți. 

4. Clientul va fi informat în legătură cu modificarea Regulamentului, prin publicarea de către 

Organizator, pe pagina de internet samsung.com/ro/extendyourstorage/ a unui mesaj care va 

face referire la modificarea Regulamentului.  

5. Aceste informații vor fi publicate pentru o perioadă de cel puțin 14 zile. Clienții care nu sunt de acord 

cu modificările propuse, nu vor mai participa la Promoție.  

6. La prezenta Campanie Promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai agentiilor 

si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de 

gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus. 

 

Organizator: 

LION COMMUNICATION SERVICES S.A.     
 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/ro/info/privacy/

