Anexa 1 a Regulamentului oficial al campaniei
Deschide Lay’s. Începe filmul!
14.01.2021-31.03.2021
Declarație

Subsemnata/Subsemnatul _____________________________________________________ (denumit/a
în continuare „Declarantul”), având calitatea de reprezentant legal al minorului
________________________________________________________________
având
varsta
de
_________ ani (denumit/ă în continuare „Minorul”), declar, pe propria raspundere, următoarele:
 am calitatea de reprezentant legal al Minorului;
 în calitate de reprezentant legal al Minorului, sunt de acord ca Minorul să participe la
Campania Deschide Lay’s. Incepe filmul! Desfasurata in perioada 14.01.2021 – 31.03.2021
(denumită în continuare „Campania”) organizată de Star Foods E.M. SRL, cu sediul in
Romania, Bucuresti, Calea Vacaresti nr 391, etaj 4, sectiunea 2, sector 4, numar de ordine in
Registrul Comertului J40/1974/2012, CUI 6614956, prin Eliza Calciu Serban în calitate de
Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”), prin intermediul agenției de
publicitate Voxline Communication S.R.L., o societate inregistrata in Romania, cu sediul in
România, București, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sector 1, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala
RO11027079, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9092/1998, prin director general
Bogdan Apostol;
 am luat cunoștință de prevederile Regulamentului oficial al Campaniei cu privire la protecția
datelor cu caracter personal, inclusiv de drepturile de care beneficiază persoanele ale căror
date cu caracter personal sunt prelucrate, conform prevederilor legale aplicabile în materie,
prevăzute la Secțiunea 11 din Regulamentul oficial al Campaniei - disponibil aici:
https://www.lays.ro/regulamente;
 am luat cunoștință că temeiul prelucrării datelor mele cu caracter personal îl reprezintă
obligația legală ce derivă din Codul civil (privind capacitatea) și din legislația arhivării, precum
și faptul că refuzul de a furniza datele de mai sus va conduce la imposibilitatea înregistrării
Minorului ca Participant la Campanie, aceasta implicând și imposibilitatea minorului de a
utiliza în orice fel contul creat în cadrul Site-ului Campaniei;
 urmare a acordului exprimat mai sus, cu privire la participarea Minorului la Campanie, am fost
informat că: (i) datele cu caracter personal ale mele, furnizate prin prezenta declarație precum
și ale Minorului, vor fi prelucrate în scopurile enumerate la Secțiunea 11 a Regulamentului
oficial al Campaniei; (ii) datele mele cu caracter personal vor fi stocate atât pe perioada
desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe perioada necesară conform
prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării; (iii) datele mele cu
caracter personal pot fi divulgate categoriilor de destinatari mentionați la Secțiunea 11 din
Regulamentul oficial al Campaniei.
 sunt de acord ca Minorul, în cazul în care va fi desemnat câștigător al Campaniei, să participe la
formele rezonabile de publicitate post-competiție în legatură cu Campania și evenimente

conexe, inclusiv prin publicarea numelui Minorului sau a imaginii Minorului în modalitățile pe
care Organizatorul le găsește de cuviință, sau folosirea acestora în materiale publicitare ale
Organizatorului, astfel cum se prevede în Regulamentul oficial al Campaniei și cu respectarea
legislației aplicabile;
 în considerarea premiului câștigat, acest acord valorează și cesiune către Organizator, fără
contraprestație suplimentară din partea acestora către noi, a drepturilor corespunzătoare
asupra materialelor rezultate din participarea Minorului la formele rezonabile de publicitate
post-competiție în legatură cu Campania și evenimente conexe, conform parametrilor stabiliți
mai sus, (de exemplu, drepturi de autor etc.) ale Minorului către Organizator pe teritoriul
României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora;
 înțeleg și sunt de acord să execut toate obligațiile stabilite prin lege în sarcina mea, în calitate
de reprezentant legal al Minorului, cu privire la participarea acestuia la formele rezonabile de
publicitate post-competiție sau în legătura cu Campania și evenimente conexe, inclusiv, dar
făra a se limita la, obligații constând în efectuarea informărilor necesare în atenția autorităților
competente sau obținerea avizelor cerute de lege în acest sens;
 în cazul în care Minorul este declarat câștigător al unuia din premiile oferite în cadrul
Campaniei, sunt de acord ca Minorul să intre în posesia premiului câștigat;
 sunt de acord că Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea
premiului câștigat, precum și de plata oricaror daune sau alte pretenții de orice natură legate
de premiul respectiv;
 am respectat și respectăm în continuare dispozițiile Regulamentului oficial al Campaniei.

Nume și prenume Declarant

________________________________

Data

________________________________

Semnătura

________________________________

