Regulament Oficial al Campaniei
“Dăruiește Lumina Crăciunului”
Perioada campaniei: 16 decembrie 2015 – 31 decembrie 2015

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
(1) Campania „Dăruiește Lumina Crăciunului” (numită în continuare “Campania”) este organizată de
E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J26/1194/2007, cu codul de înregistrare în scopuri de TVA RO22043010, cont bancar RO46 BRDE
270SV 1700 260 2700, deschis la BRD Târgu Mureş, având adresa de coprespondenţă în Tîrgu
Mureş, jud. Mureş, bulevardul Pandurilor nr. 42 , denumită în continuare Organizator.
(2) Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze
tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”) şi
legislaţiei aplicabile în România. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant,
în toate Centrele de Relaţii Clienţi ale E.ON Energie România precum și pe pagina de internet
dedicată Campaniei, www.daruiestelumina.ro.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de
a înceta Campania înainte de termen, prin încheierea unui act aditional la Regulament, urmând ca
modificarile și/sau completările să fie făcute publice în toate Centrele de Relaţii Clienţi ale E.ON
Energie România precum și pe pagina de internet dedicată Campaniei, www.daruiestelumina.ro.
(4) Campania este organizată, administrată şi sponsorizată integral de către Organizator.
(5) Prezenta Campanie nu reprezintă o loterie publicitară şi câştigurile nu sunt obţinute prin tragere la
sorţi.
SECŢIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
(1) Campania „Dăruiește Lumina Crăciunului” este organizată și se desfăşoară pe întreg teritoriul
României, exclusiv online, pe website-ul www.daruiestelumina.ro și pagina de Facebook a campaniei
https://www.facebook.com/daruiestelumina/
(2) Campania se va desfășura în perioada 16 decembrie 2015, ora 00:00:00 – 31 decembrie 2015,
ora 23:59:59, ora României (numită în continuare “Perioada Campaniei”).
SECŢIUNEA 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Regulamentul de participare/desfășurare al Campaniei este disponibil, în mod gratuit, în toate
Centrele de Relaţii Clienţi ale E.ON Energie România precum și în format electronic pe pagina de
internet dedicată Campaniei, www.daruiestelumina.ro.
(2) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe
care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament al Campaniei.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul Campaniei,
precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi oricând desfășurarea
Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia
dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament al
Campaniei vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în
vigoare prin publicarea pe pagina de internet dedicată Campaniei, www.daruiestelumina.ro și pagina

de Facebook a campaniei https://www.facebook.com/daruiestelumina/ cu cel puțin 24 de ore înainte
ca acestea să devină aplicabile.
(4) De asemenea, orice întrebare sau nelămurire va putea fi adresată prin intermediul paginii de
Facebook https://www.facebook.com/daruiestelumina/.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Pot fi înscrise în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice, care sunt titulari ai
contractelor de furnizare gaze naturale şi/sau energie electrică încheiate cu E.ON Energie România
(numiţi în continuare„Participanți”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au
împlinit vârsta de 18 ani şi au încheiat un contract valabil de furnizare gaze naturale şi/sau energie
electrică cu Organizatorul.
Înscrierea în vederea participării la Campanie presupune în cazul Intermediarului acceptarea implicită,
integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.
( 2 ) Participanții la Campanie vor fi înscriși de către alte persoane (numiți in continuare
“Intermediari”), pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/daruiestelumina/, în Perioada
Campaniei, folosind aplicația „Dăruiește Lumina Crăciunului”.
(3) Intermediarii, care conform acestui Regulament, sunt persoanele care înscriu cazurile pe pagina
de Facebook https://www.facebook.com/daruiestelumina/, nu vor putea să aibă şi calitatea de
Participant la această Campanie.
(4) Nu vor fi considerate Participanţi la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
 Angajații companiilor din grupul E.ON România
 Orice altă personaă
implicată în realizarea oricăror activități legate de organizarea și
desfășurarea Campaniei.
De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu
nu pot avea calitate de Participant la Campanie.
În cazul în care sunt înscrise ca Participanţi familii, este necesar ca unul dintre membrii familiei
înscrise să fie titularul unui contract de furnizare energie electrică sau gaze naturale încheiat cu E.ON
Energie România SA.
Niciun Intermediar nu va fi recompensat sub nicio formă, cu niciun fel de premiu. Singurii beneficiari ai
premiilor pot fi numai Participanţii, adică persoanele fizice stabilite sau alese ca fiind câştigătoare,
conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5 . MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Condiții privind inscrierea valabilă în Campanie
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a
urmatoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile impuse prin prevederile Art. 4 de mai sus;
(2) Intermediarii trebuie să iși creeze cont sau să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care
au deja cont de utilizator)
(3) Intermediarii trebuie să acceseze aplicația „Dăruiește Lumina Crăciunului” pe pagina de
Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/daruiestelumina/
( 4 ) U n Intermediar poate înscrie un singur Participant în fiecare zi, pe tot parcursul desfășurării
campaniei , prin redactarea unui scurt text în care să prezinte situația în care se află Participantul.
(5) După postarea cazului, Intermediarul trebuie să menționeze adresa personală de email și adresa
de domiciliu și/sau codul de client E.ON al Participantului
(6) În funcție de fiecare tip de premiu, conform prezentului Regulament, Organizatorul oferă cantităţi
de 200 kWh sau 2500 kWh reprezentând energie electrică sau gaze naturale, care vor fi scăzute din

facturile emise în funcţie de opţiunea scrisă a Participantului câştigător, care poate alege între
scăderea din factura de energie electrică sau din factura de gaze naturale.
7) Mecanismul Campaniei va fi publicat pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/daruiestelumina/
5.2 Înscrierea in Campanie
(1) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată în Secțiunea 2 a prezentului
Regulament.
(2) Un Participant poate fi înscris o singură dată în cadrul Campaniei.
(3) Pentru ca o înscriere să fie validă, Intermediarul trebuie să menționeze adresa personală de email
împreună cu adresa de domiciuliu și/sau codul de client E.ON al Participantului la care Participantul
înregistrat în Campanie poate fi contactat. Adresa de email şi/sau numărul de telefon vor fi furnizate
printr-un mesaj privat către Organizator pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/daruiestelumina/
(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile care:
 nu respectă condițiile impuse de legislația în materie
 care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare,
defăimatoare, rasiste sau xenofobe,
 constituie o încălcare a dreptului de autor
 ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale.
 comentariile prin care se instiga la discriminare pe bază de rasă sau origine etnica, religie,
dizabilități, vârstă sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste
categorii.
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de intervenție aspura oricarui comentariu care incalcă prezentul
Regulament al Campaniei.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA
PREMIILOR
(1) În cadrul Campaniei, se vor acorda 2 categorii de premii după cum urmează:
1.1 Prima categorie de premii este formată din 800 de cadouri constând în energie electrică sau gaze
naturale. Fiecare dintre cele 800 de cadouri reprezintă o cantitate de 200 de kWh, care va fi scăzută
din factura de energie electrică sau factura de gaze naturale emisă de E.ON Energie România. Cele
800 de cadouri vor fi oferite fără tragere la sorţi , în ordinea înscrierilor pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/daruiestelumina/, prin accesarea aplicației „Dăruiește Lumina Crăciunului”.
Primele 800 de cazuri înscrise, vor beneficia automat de aceste premii.
1.2 Cea de-a doua categorie de premii este formată din 10 cadouri constând în energie electrică sau
gaze naturale. Fiecare dintre cele 10 cadouri reprezintă o cantitate de 2.500 de kWh, care va fi
scăzută din factura de energie electrică sau din factura de gaze naturale (în funcţie de opţiunea
Participantului câştigător formulată în scris), până la epuizarea cantităţii oferite ca premiu.
Acordarea celor 10 premii din cea de-a doua categorie va fi decisă de către un juriu format exclusiv
din: Lucian Mîndruță, Vlad Petreanu și Victor Kapra, care va decide pe baza aprecierilor proprii privind
complexitatea cazurilor înregistrate. Premiile din cea de-a doua categorie vor fi jurizate în intervalul 1
ianuarie 2016 – 10 ianuarie 2016. Câstigătorii vor fi anunțati pe platforma online, până la data de 31
ianuarie 2016.
Participarea la această Campanie este gratuită și este posibilă prin înscrierea pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/daruiestelumina/, prin accesarea aplicației „Dăruiește Lumina Crăciunului”.

Orice persoană poate înscrie un maxim de 1 caz/zi, pe toată perioada desfășurării Campaniei.
Înscrierea va fi validă cu condiția menționării adresei de email a Intermediarului.
(2) Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite
schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

SECŢIUNEA 7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI SAU A CAMPANIEI
E.ON Energie România îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei.
Eventuale modificări ale Regulamentului intră în vigoare ulterior publicării acestora pe pagina de
internet www.daruiestelumina.ro.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la cunoştinţă de către
Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina de internet a Campaniei,
www.daruiestelumina.ro.
SECŢIUNEA 8. ANGAJAMENTE
Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Numele şi prenumele Participanţilor pot fi făcute
publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatorul Campaniei „Dăruiește Lumina
Crăciunului” în diverse materiale audio-video şi tipărituri, numai cu acordul acestora şi în conformitate
cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date .

SECŢIUNEA 9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Fiecare participant are dreptul de a solicita ştergerea, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
transformarea în date anonime a datelor sale cu caracter personal din baza de date a Campaniei, în
mod gratuit, trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa E.ON Energie România, Tîrgu
Mureş, jud. Mureş, bulevardul Pandurilor nr. 42 având obligaţia să confirme în termen de 15 zile
măsurile luate ca urmare a solicitării făcute de participant.
SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
(1) .
La momentul în care Intermediarii şi Participanţii cunosc prevederile prezentului Regulament, se
consideră că aceştia, în mod expres şi neechivoc, sunt de acord şi se obligă să respecte prevederile
acestuia și că sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele lor personale, respectiv: nume,
prenume, adresă de corespondență și adresa de mail, telefon, să intre în bazele de date ale E.ON
Energie România şi afiliaţilor săi, să fie prelucrate și utilizate de E.ON (personal ori prin împuternicit)
în scopuri precum: înmanarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor
Campaniei. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția
împuterniciților săi.
(2) Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul
se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie și să le
utilizeze conform legislației în vigoare.
(3) Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor
date și în special cele cu privire la:
- dreptul de informare (art.12),
- dreptul de acces la date (art. 13),
- dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14),

- dreptul de opoziţie (art. 15),
- dreptul de nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
(4) La cererea expresă a oricăruia dintre Intermediari sau Participanți, Organizatorul va asigura
acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi,
cei ce participă la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Târgu Mureş, bulevardul Pandurilor
nr. 42, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
De asemenea, le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
(5) Organizatorul se obligă să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor
personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată
nelimitată de timp.
SECȚIUNEA 11. Alte Clauze
(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor celor vizaţi
(Intermediari şi Participanti).
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe
care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

