
REGULAMENT CONCURS
“Prăjiturile Copilăriei”

1. Organizatorul Concursului
Organizatorul Concursului “Prăjiturile Copilăriei” este SC. RETRO-FOOD S.R.L., 

societate înființată conform legilor române, cu sediul în Iasi, str. Belvedere, nr. 2, cam. 4, 
imobilul C1/0/1, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din 
Iasi sub nr. J22/795/2012, cod fiscal 30180132, reprezentată legal prin Hritcu Nicoleta, în 
calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator.

2. Perioada de desfăşurare a concursului
Campania se va desfăşura în perioada 19.03-15.05.2018, conform prezentului 

regulament.

3. Mecanismul Concursului
Pentru a participa la concursul “Prăjiturile Copilăriei” o persoană trebuie: 

1) Să aibă 18 ani împliniți.
2) Să cunoască cel puţin o rețetă de prăjituri de casă care să îndeplinească 

condițiile de participare la acest concurs.
3) Să completeze formularul online și să trimită imagini cu produsul finit, 

Organizatorului.
4) Să fie de acord cu deplasarea la laboratorul din Iași, România, al 

Organizatorului pentru a prezenta produsul pentru jurizarea finală, în cazul în care 
trece de preselecție. 

5) Prezentarea produsului la jurizarea finală presupune prepararea acestuia în 
faţa comisiei de jurizare, în laboratorul Organizatorului. Această etapă va fi filmată.

6) Prin completarea formularului online şi participarea la concurs, participantul 
este de acord că Organizatorul “SC. RETRO-FOOD S.R.L.” va deţine toate drepturile 
de fabricaţie şi comercializare a produsului, la nivel national şi international, fără 
compensaţii financiare între părţi. 

7) Participantul este de acord cu termenii si condițiile legate de procesarea 
datelor cu caracter personal menționate în aplicație.

Pentru a participa la concursul “Prăjiturile Copilăriei” o rețetă trebuie:
1) Să fie o rețetă de prăjitură de casă din copilăria românească. Exemplu: 

Televizor, Alba ca zăpada, Chinezească etc.
2) Să conțină doar ingrediente naturale. 
3) Să nu conțină margarină, frişcă vegetală etc.

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la sediul Organizatorului din 
Iași din Sos. Naţională nr. 198 Parter şi  pe www.cuptorulmoldovencei.ro în mod gratuit, 
oricărui solicitant.

�1



Toate materialele rezultate în urma concursului sau în legatură cu aceasta devin 
proprietatea Organizatorului cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare 
informaţii conţinute).

4. Premii 
Premiile se vor acorda după cum urmează:

• Premiul 1 – 1500 ron
• Premiul 2 – 1000 ron
• Premiul 3 – 500 ron
• Menţiune – Şorţ şi caiet de reţete

Intrările se vor juriza în data de 19.05.2018
Jurizarea finală se va face la punctul de lucru al organizatorului în data de 

21.04.2018
Valoarea comercială totală a premiilor este de 4000 lei.
În funcţie de recomandările juriului, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica 

reţetele aprobate, împreună cu numele persoanelor care le-au trimis, într-o carte/
broşură de reţete ce va fi tipărită pe cheltuiala exclusivă a “SC. RETRO-FOOD 
S.R.L.”

Organizatorul va face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate acestora.

1. Dreptul de participare
La concursul “Prăjiturile Copilăriei” participă numai persoanele fizice, cu vârsta mai 

mare 18 ani. 
Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

2. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de 

identificare (nume, prenume, seria si numărul actului de identitate, cartier, oraş, adresa 
din actul de identitate, ocupaţie, venit, email şi număr de telefon) să intre în baza de date 
a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare 
(TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor etc.) sau în alte campanii promoţionale 
organizate de SC. RETRO-FOOD S.R.L.

De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de 
promovare a prezentului concurs, precum şi să primească obiecte promoţionale sau 
informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare.

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 
nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către SC. RETRO-
FOOD S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor 
date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 
sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal.
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Prin înscrierea la acest concurs, participanţii declară expres că sunt de acord cu 
regulamentul Concursului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de 
date a S SC. RETRO-FOOD S.R.L. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de 
informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de 
comunicare) sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către SC. RETRO-
FOOD S.R.L.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe 
adresa SC. RETRO-FOOD S.R.L.. str. Belvedere, nr. 2, cam. 4, imobilul C1/0/1.

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de 
solicitare: 

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod 
gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în 
mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liberă circulaţie a acestor date.

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre SC. RETRO-FOOD S.R.L. 
in conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind 
înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.
6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal.

8. Taxe şi impozite
Impozitul pentru Premiile a căror valoare individuală depăşeşte suma de 10.000 de lei 

se calculează potrivit  Codului Fiscal şi se încasează de la câştigători pe bază de chitanţă 
anterior acordării premiilor. Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală este sub 
10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare. 

9.  Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui 

solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la SC. RETRO-FOOD S.R.L. la 
oricare din punctele de lucru , în zilele de luni până duminică, între orele 09.00-20.00.

10. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, 

acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe 
cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor 
competente material din Judetul Iasi.
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11. Încetarea concursului
Concursul poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă 

Majoră asa cum aceasta este definite de lege sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, 
din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs

 12. Condiţii de jurizare
Jurizarea va fi efectuata de către o comisie formată din personalul SC. RETRO-FOOD 

S.R.L.
În cazul în care un concurent nu îndeplineşte condiţiile de participare definite prin 

prezentul regulament acesta va fi descalificat.

       .    .2018                                      SC. RETRO-FOOD S.R.L. 
                                                                                                           Administrator,
                                                                                          Hrițcu Nicoleta
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