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REGULAMENTUL CONC URSULUI
"Oktoberfest 2016"
(perioada: 25 August - 04 Septembrie 2016)
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_ ORGANIZATORUL
1.1. Organizator al campaniei promotionale "Oktoberfest 2076" (denumita in continuare
"Concursul") este URSUS BREWERIES SA , societate comerciala inregistrata în confbrmitate cu
legea romana, cu sediul în Romania, Bucuresti, sector 2, Sos Pipera, rtr.43, Floreasca Park, Corp A,
et.2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4012045612005, cod unic de inmatriculare 199095,
inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in
baza notiftcarii cu numarul 5 8 6 5, (denumita in continuar e " Or ganizator").
Activitatile legate si/sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament Oficial vor fi
indeplinite de catre S.C. Proxirnity S.R.L. (denumita in continuare si ,,Agentia"), avand sediul in
Bucuresti, Str. Iordache Golescu 17, et.2, cam 1-3, sector 1 avand cod unic de inregistrare atribut
fiscal RO 14525515, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J401220312002, inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inbazanotihcarii
rtr.20362.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare
,,Regulamentul") obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4
din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare ,,Participanti").
1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor
prezentului Regulament.

ARTICOLUL.

i
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ARTICOLUL.z - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si desfasurat prin intermediul aplicatiei de socializare Facebook.
2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 25 August - 04 Septembrie 2016, intervalul orar
10.00 - 1s.00.

ARTICOLUL.3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

3.1.

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii:
www. facebo ok. com/bere ciucas.
3.2. Potrivit liberei decizä aOrganizatorului, Concursul poate fi mediatizat 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.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe
durata de desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la
orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui
Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe
p agina www. facebo ok. com/bereciucas.
3.4. Organizatorul garanteaza ca derularea Concursului pe pagina mai sus mentionata nu este
sponsorizata, administrata si nici nu va fi asociata in vreun fel platformei de socializare Facebook.

ARTICOLUL.4 - DRBPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot inscrie in vedcrea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu
donriciliul sau resedinta in Romania si care,la data inscrierii, au impJinit r¡arsta de 18 ani si care
parlicipa la festivalul Oktoberfest.
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4.2. Nu po1 participa ìa Concurs salariatij Organizatorului, ai societalilor Ursus Breweries SA,
Proximity SRL, colaboratorii acestora in-rplicati ir
membrii lamiliilor tuturor acestora (copii, parinti, fi'a
4.3. Parlicipand la Concursul organizat de Orgar
recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabil
ocazia participarii la Concurs precum si de corectit
acord si inteleg ca toate infolmatiile/datele furnizale
sunt furnizate direct Organizatorului iar nu platforme

ARTICOLUL. 5 _ PREMIILE CONCURSULUI
5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform rnecanismului descris la articolul 6 de mai jos,
urmatoarele premii:
In cadrul promotiei se vor acorda premii garantate zilnice:
- 330 de palarii, in valoare neta unitara de 10.6 lei respectiv cu tva inclus;
- 990 vouchere bere, in valoare neta unitara 0,86 lei cu tva inclus.
Se vor acorda cate I20 de premii pentru fiecare zi a Concursului. Vor exista 30 de
castigatori pe zi premiul unitar constand intr-o palarie si 3 vouchere de bere
Voucher-ul poate fi utilizat in perioada 25.08.2016 - 04.09.2016 pentru achizitia de beri
Ciucas draft 0.41 dinzonaactivarilor Ciucas.
5.2. Valoarea totala neta maxima a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 4.356 lei cu tva
inclus
Descrierea premiilor este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru
modificarile survenite.
5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor
castigate.

ARTICOLUL 6 - MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa

a

urmatoarelor conditii :
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si
Articolul 6.2 de mai jos;
(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe pagina de socializare Facebook (in
cazul in care au deja cont de utilizator);
(4) Participantul trebuie sa isi faca o poza cu prietenii si unul din urmatoarele elemente din cadrul
festivalului Oktoberfest: Carul Oktoberfest; Cerbul Cornel; Unchiul Hans; Jocurile de relaxare
Ciucas.
(5) Sa posteze poza pe profilul propriu de Facebook, poza trebuie sa fie publica, sa contina locatia
Oktoberfest si sa fie insotita de tag catre pagina de Facebook Bere Ciucas,
www.facebook.com/bereciucas, pe perioada desfasurarii Concursului.
6.2. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare
Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa urrneze pasii:
l. Sa acceseze pagina de socializare Facebook, in perioada de desfasurare a Concursului 25
august - 04 Septembrie 2016 si sa afle de Concurs;
2. Participantii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului.
3. Participantii trebuie sa prezinte la festivalul Oktoberfest si sa isi faca o poza cu prietenii si unul
din urmatoarele elemente din cadrul festivalului: Carul Oktoberfest; Cerbul Cornel; Unchiul Hans;
Jocurile de relaxare Ciucas.
4. Sa posteze pozape profilul propriu de Facebook. poza trebuie sa he publica, sa contina locatia
Oktober'Îe st si sa fie insotita de tag catrc pagina de Faccbook Bere Ciucas,
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www. facebook. coln/bereci ucas. pe perioada deslàsurarii Concursului conl'orm articolului 2 al
lui Regulantent.
ectand pasii de mai sus, Participanlii intra automat in Concurs. Accslia vor fi infgrmati, prin
la postare, daca au castigat unul din perniile garantate zilnice.
pant se poate inscrie de mai multe ori in Concurs, in zile diferite si poze diferite
torul isi rezerva dreptul de a sterge toate pozele care

nu respecla conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase,
malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau
xenofobe, cornentariile ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici comentariile
care ar putea
a

fi considerate

ca instigare la acte penale, sau ilegale;

pozele prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste
categorii.

6.3. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatori vor fi desemnati primii 30 de participantä, , care s-au inscris in fiecare zi de concurs
conform mecanismului si care au indeplinit conditiile stipulate in prezentul Regulament. Se vor
acorda un numar de 30 de premii pentru fiecare zi a Concursului. Castigatorii vor primi un mesaj, la
postare, in care este anuntat de castigarea premiului si de mod alitatea de intrare in posesia
premiului.
Un participant poate castiga 1 premiu pe zi, maxim l l premii pe toata durata de desfasurare a
Concursului.
Se vor desemna 30 Castigatori pentru fïecare zi a Concursului.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

6.4. validarea

si rnmanarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigului,
ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs,.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara
indepl inirea cumulativ a a urmato arelor conditii :
(l) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art.6.2 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
Pentru aintra in posesia premiului si pentru a fi validat drept castigator, Participantul trebuie sa:
- sa se prezinte la Infokiosc-ul Oktoberfest in aceasi zi in care a fost anuntat de castig, in
intervalul orar 15.00 - 2I.00 de luni pana vineri si in intervalul orar 12:00-21:00
sambata si duminica;
- sa prezinte actul de identitate;
- sa ptezinte dovada pozei inscrise si dovada comentariului in care este anuntat de castig

Premiile se acorda inbaza unui borderou in care castigatorii isi vor completa urmatoarele date de
identificare (nume si prenume, adresa completa, numar de telefon, data nasterii, adresa de e-mail),
vor semna pentru primirea premiului, borderou in care se va mentiona si premiul acordat.
Prin fumizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in
legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe pagina
Facebook Bere Ciucas : www. facebook. com/bereciucas.
Validarea si inmanarea premiilor se va face dupa criteriile mentionate mai sus in art. 6.3 si in art
6.5.

In cazul in care castigatolul nominalizat pentru un tip

de

premiu nn poate

fi

validat, prerniul

ireacordat va ramane in 1-rosesia Organizatorului.
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Anunlarea identitiatii castigalorilor se va realjza prin publicarea nullelor acestora pe pagina de
FacebookBereCiucasinterrnendemaxim 30zilecalendaristicecleladataincheieriiprocesului de
validare a castigului sub rezerva neintervenilii uneia dintre sjtuatiile mentionate la Art. 6.5 de
o
jos.
Organizalorul nu poate fi facut responsabil pentlu cazul in care un Participant desemnat castiga
nu urmeaza procedura de validare si inmanare a premiului in ziua in care a fost anuntat de castig. o
'7
6.5. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi inmanate castigatorilor la Infokiosc-ul Oktobelfesl, pe baza dovezilor de parti
si anuntare a castigului, in ziua in care acesta a fost anuntat de castig, in peioada 25 august - 4
septembrie 2016, intervalul orar 15.00 - 19.00.
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 se va prezenta, conform Regulamentului, pentru a isi revendica
premiul.
Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau
expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa:
Ursus Breweries SA, Romania, Sos Pipera, nr.43, FloreascaPark, Corp A,et.2, Bucuresti, sector
2, Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire.
In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe
cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
j udecatoresti romane competente.

ARTICOLUL 7 . TAXE SI IMPOZITE
7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina,sa declare si sa vireze catre bugetul de stat,
impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc,prin
intermediul Agentiei, daca este cazul
8_

LIMITAREA RASPUNDERII
8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative caÍe aÍ putea afecta imaginea acestui Concurs.
8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia
Organizatorului este definitiva.
8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 04.10.2016, inclusiv. Orice
contestatii sosite dupa aceastadatanu vor fi luate in considerare.
8.4. Organizatontl nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. Accesarea on-line a unei alte pagini de Facebook decat cea a Organizatorului.
2. Interactiunea cu pagina de Facebook in afara perioadei Concursului mentionata mai sus;
3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta
nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus
la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui
castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia
premiului dorit ;
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de
infaruieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
6. Reclamatiile referitoarela premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate
in considerare de catre Organizatog
7. Picrdelea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-llail a Participantului sau
alte clefectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului. inrplicate in procesul de reamintire a parolei sì
ARTICOLUL

userului.
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8. Erori cauzale de folosirea incorecta a computerului pcrsonal de calrc Participanl (intlerlrperea
sursei electrice a computerului, erori dale de sistemul de operale instalat pe computer, eroLi clate cle
VIfU sarea sisten-rului de operare al computelului, erori clate de lolosirea cu lea voinla a tehnologìei
It
c atre Partici¡rant in scopul de a manìpula rezultalele Concursului).
ituatiile in care anurnite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a parlicipa partial
integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara
trolului pe care Organizalorul il poate, in mod rezonabil, exercita
circutnstante se pot datora: inlormatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,
transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web,
a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente
tehnice ale acestora folosite in derularea concursi. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea,
dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de
calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie
in cazti Organizatorului, fie in cazul parlicipantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic
intens pe Intemet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in
urma participarii la concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari
de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea concursi (precum deciziile adoptate de
autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile
obtinute in urma concursi, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora
si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de
implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu
respecta regulile concursi sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa concursi. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia
Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon
mobil).

ARTICOLUL. 9 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. Prin participarea in cadrul Campaniei Promotionale si prin furnizarea in mod direct, liber,
informat a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea
datelor lor personale cu scopul de inmanare si trimitere premier si la includerea acestora inbaza de
date activa a Operatorului URSUS BREV/ERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu
prelucrarea çi transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de inmanare si trimitere a premiilor si
confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei. Heat International este potrivit legii
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date, Imputemicitul Operatorului (Organizatorului) pentru a prelucra datele personale
colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS
BREV/ERIES S.A. La randul sau imputernicitul este inregistrat ca Operator de date cu caracter
personal in sensul Legii nr. 67712001inbazanotificarii nr.5865.
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
- pentru castigatorii premii: data nasterii, adresa de e-mail, nume, prenume si semnatura.
Scopurile utilizarübazei de date sunt: predarea premiilor.
Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor
sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit
legislatiei.
Datele vor fi transferate in SUA, in scoþul asigurarii securitatii si centralizaräbazei de date, potrivit
politicii grupului.
Participantilor la Carnpania Promotionala le sunt garantate dre:pturile prevazute de Legea nr.
67712001 privind plotectia persoanelor cu privire la prelucrarca clatelor cu caracter pelsonal si
libera circulatie a accslor date, in special umratoarele dreptuli:
5

- dreptul de acces la dale;
- dreptul de intervenlie asupra dalelor;
- dreptul de opozitie.in mod gratuit si facil, fara nici
- dreplul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aceste dlepturi pot fi exercitatela cererea participant
adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, et
ternrenului prevazut de lege, respectiv in termen de
tlansmita solicitantului un rapsuns, prin care sa:
. conlrrme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
. rectifice, actualizezq blocheze, stearga sau transftrrme in date anonime, in mod gratuit, datele a
caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 67712001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
. inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului care se opune prelucrarii.

INCETAREA / INTRERUPBREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
h intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de
forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a
Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare la sediu si pe pagina

ARTICOLUL.
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10.1 . Concursul va putea

de Facebook Bere Ciucas.

ARTICOLUL 11 . IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR
11.1. In cazulin care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane imputernicite 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.

12 - LITIGII
12.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare
instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ARTICOLUL

ARTICOLUL. 13 - ALTE CLAUZE
13.I.Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
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.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative caÍe ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implica or ganizar ea si de sfasurarea C oncursului.

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notarialã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärfilor.
SC. MEDIAPOST

HIT MAIL S.A.

_prin reprezentant
PAUN OANA-MARIA

fì.s
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Licen{a de funcf iona re nr.'734117 03/04.08.2013, CIF RO3l350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr.7 A., sector 2
Mobil: 0728.277.662, Fax: 0378.1 0.26.67
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îxcnBrERE
DB AUTENTTFTcARE NR. rs68
Anul 2016r luna August, ziua 22

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentat:

pÃUN OANA

- MARIA, cetälean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada
Olteniei, nr. 30, sector 1, identificatä cu CI seria RX nr. 780691eliberatá de SPCEP Sector I la data
de 10.09.2015 çi valabilä pâná la data de 02.09.2025, având CNP 2840902410079 în calitate de
reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-46, etaj
3 sectiunea A, sector l, având nr. de ordine la registrul comefului J401829512000, CUI
RO1335I9IJ, in baza procurii autentificate sub nr.2684 din data de 03.12.2015 de notar public
Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a în{eles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voinfa sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar
În temeiul art.

l2lit.

b) din Legea notarilor publici çi a activitä1ii notariale rc.3611995,
republicatä, cu modificãrile ulterioare,

SE DECLARÃ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCNTS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0763812016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALUCA
S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
public, astã7í, datø øutentiJicãriì actului, are aceeaçi forlã probøntã ca originalul çí constítuie
títlu executoríu în condilííle legíí.
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