
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“GRIJA ESTE IN NATURA NOASTRA” 

 

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei “GRIJA ESTE IN NATURA NOASTRA” (denumita in continuare 

“Campania”) este Henkel Romania S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Ionita Vornicul nr. 1-

7, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, cod fiscal 

35182126. 

Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei SC Godmother S.R.L.(denumita in 

continuare “Agentia 1”), cu sediul in Bucuresti, str. Dragos Voda 44 C, Sector 2, inregistrata 

la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/1997, cod fiscal 9997589 In cadrul acestei 

campanii, Agentia 1 este raspunzatoare pentru: dezvoltarea website-ului campaniei, coordonarea 

si raportarea campaniei, redactarea regulamentului si validarea notariala a acestuia, supervizarea 

inscrierilor, realizarea extragerilor pentru desemnarea momentelor norocoase, alocarea premiilor 

instant, validarea câștigătorilor si coordonarea tuturor aspectelor administrativ-financiare. 

 

Si al Agentiei SC Trade Marketing Services S.R.L.(denumita in continuare Agentia 2), cu 

sediul in Voluntari, Bld. Pipera, nr1/VII, Nord City Tower, Zona A, etaj 2, biroul 2, judet 

Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/4205/2015, cod fiscal 34719974. In 

cadrul acestei campanii, Agentia 2 este raspunzatoare pentru formalitatile de expediere a 

premiilor. 

 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) 

care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in 

derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si 

completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile 

Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit 

în continuare „Regulamentul”), reprezinta alegerea libera a fiecarui participant in parte, 

care, prin participare, isi va asuma integral prevederile prezentului Regulament. 

 

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe site-ul www.dingrijapentrunatura.ro, 

http://www.dingrijapentrunatura.ro/


sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, Sector 

2, sau la adresa de email - naturebox@godmother.ro. 

 

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, prevederi care vor prevala. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si 

dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii 

prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi 

cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public, in mod gratuit, prin 

actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe 

www.dingrijapentrunatura.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

 

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada: 25.10.2021 ora 00.00.00 (ora 

României) – 27.02.2022 ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial, în toate magazinele fizice de pe întreg teritoriul României: 

Carrefour, Cora, Kaufland, Auchan, Re-markt, Carrefour supermarket, Profi, Penny, Mega-

Image, Metro, Selgros, DM si in magazinele online enumerate limitativ in paranteza (Emag 

online, Elephant online, Altex online, Mega-Image online, Cora online, Auchan online, 

Bringo),  denumite in continuare “magazine participante”. 

 

IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

 

La campanie participa toate produsele cosmetice si de infrumusetare apartinand marcilor 

Nature Box, Schauma, Fa si Vademecum comercializate de catre Organizator pe piata din 

Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:  

 

 

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie sa achizitioneze unul sau mai 

multe Produse Participante, si sa urmeze in mod cumulativ urmatorii pasi: 

a. Sa acceseze website-ul Campaniei, www.dingrijapentrunatura.ro 

b. Sa completeze campurile  formularului de inscriere, astfel: 

 

● Nume Prenume 

http://www.natureboxaercurat.ro/
http://www.natureboxaercurat.ro/


● Adresa de e-mail 

● Numar bon fiscal 

● Data bon fiscal 

● Judet magazin de achizitieMagazin de achitie 

Dupa ce a completat datele de mai sus, participantul primeste dreptul de a vota unul dintre 

proiectele de sustenabilitate participante la campanie, selectandu-l din lista predefinita 

afisata in cadrul formularului. Lista continand detaliile  proiectelor de sustenabilitate 

participante in campanie este anexata prezentului Regulament si afisata in pagina web a 

Campaniei – www.dingrijapentrunatura.ro  

 

Sa bifeze cele doua campuri, cu urmatorul continut: 

(*) Am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Campaniei. 

 

(**) Am citit si inteles informarea privind prelucrarea datelor personale inclusa in 

Anexa 1 a Regulamentului Campaniei.  

 

Campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la 

imposibilitatea inscrierii in campanie.  

 

Proiectul de sustenabilitate care va acumula cele mai multe voturi va primi din partea 

Organizatorului un premiu in bani, in valoare de 9.000 Euro (echivalentul in lei, tinand cont 

de cursul leu/euro afisat de BNR si valabil la data platii), sub forma unei sponsorizari. 

Contractul de sponsorizare se va incheia dupa finalizarea campaniei, intre organizator si 

organizatia non-guvernamentala/asociatia beneficiara care va implementa efectiv proiectul 

de sustenabilitate. In cazul in care mai multe proiecte vor obtine acelasi punctaj, desemnarea 

castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, efectuata in prezenta unui notar public. 

Tragerea la sorti va avea loc la cel tarziu 5 zile lucratoare de la finalizarea campaniei. 

 

Un participant poate inscrie intr-o zi maximum 5 bonuri fiscale si maximum 20 bonuri fiscale 

pe intreaga perioada a campaniei. 

Un participant unic este identificat prin nume, prenume, număr de telefon si adresa de 

email (informații cumulate). Acelasi  bon care atesta achizitia unui Produs Participant sau 

mai multor Produse Participante poate fi utilizat pentru acordarea unui singur vot pe durata 

Campaniei. 

 

Dupa finalizarea inscrierii, participantului i se va afisa unul dintre urmatoarele mesaje: 

a) Daca inscrierea a fost efectuata corect, participantului i se va afisa urmatorul mesaj:  

Bonul tau a fost inregistrat! Voteaza in continuare proiectul de sustenabilitate pe 

care vrei sa il sustii, iar noi il ajutam sa devina realitate. 

http://www.natureboxaercurat.ro/


b) In cazul in care inscrierea a fost desemnata castigatoare printr-un moment norocos, 

participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Ai castigat un cos cu produse 

Henkel Beauty. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Îți vom transmite în scurt timp 

ce trebuie să faci pentru a intra în posesia premiului. 

c) Daca un Participant incearca sa inscrie cel de-al 6-lea bon intr-o singura zi 

calendaristica, acestuia i se va afisa urmatorul mesaj: Ai introdus deja numarul 

maxim de bonuri admise pe zi (5 bonuri fiscale). Foloseste acest bon maine. Te 

asteptam! 

d) Daca un Participant incearca sa inscrie cel de-al 21-lea bon in campanie, acestuia i se 

va afisa urmatorul mesaj: Ai introdus deja numarul maxim de bonuri admise pe 

intreaga perioada a campaniei (20 bonuri fiscale). Iti multumim pentru implicare! 

 

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii: 

 

Nr 

crt 
Descriere Premiu Cantitate 

Valoare 

unitara LEI, 

TVA inclus 

Valoare totala LEI, 

TVA inclus 

1 

PREMIU MOMENTUL NOROCOS 

Cos produse Henkel participante la campanie, 

respectiv: 

 

● Nature Box sampon solid 
migdale 85gr 

● Nature Box balsam solid 
avocado 80gr 

● FA DEOSPRAY GO HAPPY 150ml 

● FA DEOSPRAY PENTRU BARBATI 

PURE HEMP 150ml 

● Sampon Schauma 

● Vademecum Periuta dinti 
bambus 

● Vadmecum Pasta de dinti 

● Nature Box Gel de dus Masline 
385ml 

*sortimentele de produs pot varia 

in functie de stocurile disponibile. 

123 114,55 14.089,65 



 
 

TOTAL VALOARE PREMII 

 
 

     

 

Valoarea totala a premiilor este de 14.089,65  LEI, TVA inclus.  

 

Câștigătorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot 

solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.  

 

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 

7.1 Premiile constand in Cos de produse Henkel Beauty - pentru fiecare astfel de premiu 

se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator 

(definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui 

moment castigator (un numar intreg intre 1 si 3).  

 

Momentele castigatoare extrase, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi 

consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, anterior 

inceperii Campaniei.  

 

Va fi desemnat castigator al unui premiu zilnic Participantul care inscrie in Campanie un 

bon fiscal  valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu 

numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (spre exemplu: dacă 



pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3, 

câștigător va fi Participantul care a introdus al 3-lea bon fiscal valid dupa momentul 

hh:mm). De asemenea, Participantul cu urmatorul numar de ordine consecutiv va fi 

desemnat rezerva (pentru exemplul de mai sus, Participantul al carui numar de ordine 

este 4 va fi desemnat rezerva). 

 

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus/inscris nici un bon fiscal valid si 

astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine 

aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea 

castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator anterior (spre exemplu: daca 

primul moment castigator este ora 10:00:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul moment 

este 11:07:00 cu numar de ordine 2, iar intre cele 2 momente nu au fost introduse bonuri 

fiscale valide, al treilea bon valid introdus dupa 11:07:00 -care reprezinta si al treilea bon 

fiscal introdus dupa ora 10:00:00 - va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, 

urmatoarele 2 bonuri fiscale valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 

10:00; al doilea bon fiscal valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment 

castigator va fi desemnat castigator pentru ora 11:07:00, iar urmatoarele 2 bonuri fiscale 

valide vor fi desemnate rezerve). 

 

In cazul in care castigatorii momentelor norocoase  vor fi invalidati (nu au intrunit 

conditiile de participare la Campanie, nu au putut fi contactati in termenul prestabilit, au 

refuzat sa furnizeze datele solicitate de catre Organizator pentru validarea statutului de 

castigator), premiile se vor reintegra in joc si se vor aloca conform mecanismului detaliat 

mai sus, avand urmatorul numar de ordine dupa premiile deja alocate pentru ziua 

respectiva (ziua in care se reintroduc in joc). 

 

 

7.2. Suma de 9.000 euro (echivalentul in lei, tinand cont de cursul leu/euro afisat de BNR 

si valabil la data platii) va fi acordata, sub forma unei sponsorizari, de catre Organizator 

catre organizatia non-guvernamentala / asociatia desemnata castigatoare potrivit 

prevederilor prezentului Regulament. Contractul de sponsorizare se va incheia dupa 

finalizarea campaniei, intre organizator si organizatia non-guvernamentala/asociatia 

beneficiara care va implementa efectiv proiectul de sustenabilitate.  

  

VIII. VALIDAREA PARTICIPANTILOR IN CAMPANIE 

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor si a participantilor ce vor directiona premiul in bani 

catre Organizatia castigatoare, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie 

cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Campanie, precum si 

respectarea tuturor dispozitiilor acestui Regulament. 

 



9.2  Participantii vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat 

pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 

zile lucratoare de la data desemnarii acestora (data extragerii); numarul de telefon 

utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora.  

In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece 

la contactarea rezervelor. 

9.3  Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in 

momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui, 

respectiv: 

a. Sa faca dovada achizitiei a minimum unui produs din gamele Nature Box, Schauma, 

Fa sau Vademecum, din unul dintre magazinele participante la Campanie (trebuie sa 

aiba bonul fiscal la indemana pentru a verifica datele cu care s-a inscris in campanie, 

acestea trebuie sa corespunda cu bonul pe care il detine participantul contactat); 

b. Sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, judetul magazinului de achizitie, 

numele magazinului de achizitie 

 

Dupa finalizarea procesului de validare, premiile Momente Norocoase constand in cosuri 

cu produse Henkel Beauty vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre 

acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin intermediul Agentiei 2, 

o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a 

castigatorilor, dar nu mai tarziu de zece [10] de zile lucratoare de la data publicarii 

castigatorilor pe website-ul Campaniei. 

In cazul premiului cel mare, ulterior procesului de validare, Câștigătorul va fi informat de 

statusul validarii in termen de maximum [5] zile lucratoare, pe adresa de email cu care s-

au inscris in campanie. In cadrul emailului se va atasa si acordul pe care acestia trebuie 

sa il exprime in scris pentru a accepta sa directioneze premiul catre organizatia al cărei 

proiect de sustenabilitate a fost ales.  

9.5  Participanul va transmite in scris acordul de a directiona premiul catre scoala 

castigatoare pe care a votat-o in cadrul Campaniei pe adresa de email 

infoconcurs@godmother.ro 

 

IX. SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat 

pentru veniturile constand in premiile acordate participanților desemnațiin conformitate 

cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

X. SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII 

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 acestei Campanii, 



precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea 

Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, 

Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. 

 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, 

decizia Organizatorului este definitiva.  

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

✔ Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus; 

✔ Inscrierile online care nu contin toate informatiile obligatorii; 

✔ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu 

atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a 

participantilor;  

✔ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea 

fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de 

natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar 

institui o astfel de raspundere. 

Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta 

din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de 

neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 

 

XI. SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 

a prezentului Regulament. 

 

XII. SECTIUNEA 11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 

motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a 

Campaniei. 

 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat 

de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 

de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 

indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

 

Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la campania 
promotionala, cum ar fi prin efectuarea mai multor inscrieri pe website-ul dedicat 
campaniei, fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale respective, care sa fie 
distincte, prin falsificarea acestora etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona 



definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectiva 
adresa de ip, de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care 
a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in campanie. 

Daca sunt identificate persoane, care prin orice mijloc contrar prevederilor prezentului 

regulament, au influentat, intermediat, fraudat sau au facilitat castigarea de premii, 

Organizatorul are dreptul de a invalida castigurile respective si de a lua masurile legale 

pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor 

existente. 

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi 

suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa 

comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

 

XIII. SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa 

Organizatorului (Bucuresti, Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, Sector 2) sau pe adresa Agentiei 

(Bucuresti, Str. Dragos Voda nr.44, Scetor 2) sau la adresa de email – 

infoconcurs@godmother.ro, in termen de 10 zile de la afisarea listei de castigatori pe site-

ul campaniei – www.dingrijapentrunatura.ro. Dupa expirarea acestui termen, 

Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

“GRIJA ESTE IN NATURA NOASTRA” 

(“Campania”) 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor 

fi prelucrate de catre: 

Henkel Romania S.R.L. cu sediul in Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 

020325, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data 

de 29.10.2015 cod unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24, (denumita in 

continuare "Operatorul"). 

mailto:naturebox@godmother.ro


prin intermediul S.C. GODMOTHER S.R.L., societate comerciala inregistrata in 

conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Dragos Voda, nr 44, 

Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/19.11.1997, 

cod unic de inmatriculare CUI 9997589 atribut fiscal RO, Cont Bancar 

RO52BRDE426SV60658044450, deschis la B.R.D. / Suc. Tei,  reprezentata legal prin 

Valentin Vacarus, denumita in continuare „Imputernicit 1”. 

Si al Agentiei SC Trade Marketing Services S.R.L., cu sediul in Voluntari, Bld. Pipera, 

nr1/VII, Nord City Tower, Zona A, etaj 2, biroul 2, judet Ilfov, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. J23/4205/2015, cod fiscal 34719974., denumita in continuare 

”Imputernicit 2’’. 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de 

catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  

Henkel Romania S.R.L., adresa: Str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, Bucuresti, fax. 
021/223 20 24, cod postal: 020325, telefon: +40212032600, henkel.ro@henkel.com . 
 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de 

date cu caracter personal: 

● Numele si Prenumele participantului 
● Adresa de e-mail 

● Numar de telefon 

● Numar și data bon fiscal 

● Magazinul din care s-a realizat achiziția și județul localizării acestuia 

În cazul câștigătorilor, Operatorul va colecta prin intermediul Împuternicitului și 

adresa de domiciliu pentru expedierea premiilor în produse Henkel, precum codul 

numeric personal, dată necesară pentru reținerea și virarea impozitului (numai în 

cazul marelui premiu în valoare de peste 600 lei). 

 
3. Scopul procesarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre 

Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor (participanții desemnați); 
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale 

Operatorului; 
(iv)  inregistrarii si solutionarii eventualelor reclamatii, in conditiile prezentului 

Regulament 

 

4. Temeiul juridic al prelucrarii 

mailto:henkel.ro@henkel.com


 

Datele vor fi prelucrate in scopul executarii contractului si/ sau al interesului legitim, 

cat si pentru indeplinirea obligatiilor legale a Organizatorului, prin acceptarea de catre 

persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Inscrierea participantului in 

campanie implica prelucrarea a datelor cu caracter personal . 

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorul Henkel 
Romania S.R.L. prin imputernicit S.C. GODMOTHER S.R.L.; vor fi dezvaluite catre 
autoritatile statului, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile 
impuse de legislatia in vigoare, precum și societatii de curierat pentru expedierea 
premiului. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate.  
 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori, exceptand cele 

5  rezerve oficiale, vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, după 

care vor fi sterse.  

Datele cu caracter personal ale participantilor rezerve vor fi stocate timp de 90 de zile 

de la incetarea campaniei. 

Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de 

raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi stocate, conform prevederilor 

legale aplicabile in materie  financiar-contabile, respectiv 10 (zece) ani de la data 

incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, respectiv 60de 

zile/90 de zile Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de 

prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii identice. 

 

7. Drepturile persoanelor vizate 
 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura 
participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 
 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice 

moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza 
consimtamantului inainte de retragerea acestuia, datele urmand a fi sterse in 
conformitate cu cerinta persoanei vizate si cu respectarea prevederilor legale 
aplicabile; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  



(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale 

prevad contrariul; 
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere 

a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Orice persoana vizata are dreptul 
sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. 
Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, 
www.dataprotection.ro), in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au 
fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a 
datelor cu caracter personal. 
 

 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare 

(electronica)  a datelor cu caracter personal, fara interventie umana. 

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie la adresa de e-mail 

concurs@godmother.ro, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata 

Operatorului la adresa: Str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, Bucuresti sau la 

henkel.ro@henkel.com. 

 

 

Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in 

vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal 

apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna 

Imputernicitilor sai  obligatii identice. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se 

va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter 

personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, 

modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter 

personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea 

si prelucrarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile 

comerciale imputernicite si implicate in organizarea prezentei Campanii, , in scopul 

participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii 

premiului in conditiile referite mai sus. 

 

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 
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Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata 

desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente 

pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si 

fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata 

pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata 

Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la 

Regulament.   

 

9. Alte prevederi  
 
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu 

prevederile legale aplicablie, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

 

ANEXA 2 – LISTA PROIECTELOR PARTICIPANTE LA CAMPANIE – in curs de actualizare, 

pending informatii asociatii 

 

 

1. PLANTAM FAPTE BUNE ROMANIA 

Plantăm fapte bune în România este o inițiativă amplă de împădurire la nivel 
național, bazată pe voluntariat, sub Înaltul Patronaj al Majestății SaleMargareta, Custodele 
Coroanei române, care activează de peste 10 ani în România.  
 
Ascoiatia ‘’creste’’ pădurile de mâine, urmarind atent evoluția puieților plantați, asigurandu-
se că pădurile se dezvoltă frumos si intervenind acolo unde este nevoie de completări 
pentru a-si atinge obiectivele. 
 
In cei peste 10 ani de activitate au fost cumulati 1.850.000 de puieți plantați în localități din 

33 de județe ale țării. 

 

2. YES ECO-KIDS 

Yes este un ONG urban, prietenos și deschis la inovație. Activitatea ONG-ului YES a debutat în 

iunie 2020 prin construirea a două platforme :  o platformă de educație non-formală pentru 

copii (prezintă lecții colorate despre mediul înconjurător, serial animat cu tematică ecologică, 

dicționarul ecologic dar și jocuri tematice) și o platformă pentru adulți, prin care aceștia pot 



citi articole despre ultimele inovații în domeniul, despre domeniul legislativ al ecologiei, pot 

învăța activități diy și pot urmări podcast-ul Vorbim Eco.  

ACTIVITĂȚI PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI YES ECO-KIDS 

 

● SERIAL ANIMAT YES KIDS pentru elevii claselor I-IV (Sezonul 2) 

 

Serialul animat îl ilustrează pe Dănuț, un copil interesat de ce se întâmplă în jurul lui și 

care dorește să afle mai multe despre lumea înconjurătoare, fiecare episod îl 

înfățișează pe Dănuț fie jucându-se cu o jucărie DIY pe care a construit-o împreună cu 

familia, fie făcând un experiment amuzant, fie învățând concepte ecologice pe care 

Dănuț le poate aplica în viața lui zilnică.  

Scopurile serialului sunt de încuraja diminuarea consumerismului la copii (prin 

educarea în tehnicile ludice creative, construirea propriilor jucării și experimentarea 

cu elementele naturale) și responabilizarea celor mici în protejarea mediului 

înconjurător.  

Obiectivul principal al serialului este stârnirea curiozității și a iubirii copiilor către 

natură. 

 

● COMIC BOOK pentru adolescenți Eco-Gardienii Orașului 

 

Comic Book-ul o ilustrează pe Flavia, o tânără adolescentă, afectată de eco-anxietate, 

care călătorește într-un Univers paralel unde descoperă un București verde, ecologic, 

dar nu lipsit de pericole.  

 

3. PATRULA DE RECICILARE 

De 10 ani, Patrula de Reciclare - programul național care „a scris istorie” în educația de 

mediu și a dat naștere celei mai active mișcări ecologiste de tineret - oferă copiilor și 

adolescenților din toată țara șansa să trăiască mai sănătos, să fie mai responsabili și să-și 

dezvolte abilități sociale și emoționale esențiale.  

128.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de o experiență de educație incluzivă care i-a 

ajutat să se afirme, independent de vârstă, statut social sau performanțe școlare. 



 

Programul coordonat de Asociația Volens a susținut, gratuit, până acum, 4.500 de 

profesori voluntari, cu materiale didactice, instruire, activități, concursuri cu premii pe 

teme de mediu. Fiecare dintre acești dascăli a dăruit zeci de ore de voluntariat, an de an, 

implicându-și preșcolarii și elevii în cele mai variate activități extra-curriculare. 

 

4. LET’S DO IT ROMANIA 

 

Platforma 4B este un proiect inițiat de Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială 
din România, care în 11 ani de existență, a mobilizat peste 1.9 milioane de voluntari care au 
strâns peste 20 000 de tone de deșeuri și a implicat toate palierele societății pentru a 
produce schimbarea și pentru a trăi într-o țară cu mai puține deșeuri (autorități centrale și 
locale, ONG-uri, companii, operatori de salubritate, mass-media, persoane publice, 
voluntari) 
 
Platforma 4B are scopul de a transmite informații primăriilor cu privire la depozitele ilegale 
de deșeuri din întreaga țară. Prin platformă sunt furnizate detalii precum: coordonatele GPS 
ale zonei în cauză, fotografii care ilustrează cantitatea de deșeuri ce necesită a fi colectată. 
 
Anul acesta, Platforma 4B este un instrument digital recunoscut oficial de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor cu care asociația Let’s Do It, Romania! a semnat un parteneriat 
de colaborare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


