
REGULAMENT CONCURS
CIREASA DE AUR

1 iulie 2021-31 iulie 2021

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul Concursului “Cireasa de AUR” (denumit in continuare „Concursul”) este
societatea CERASUS GRUP SRL cu sediul in loc Cotnari, jud Iasi, inregistrata la Registrul
Comertului J22/1532/2006, CUI RO 18781451, telefon:0711 050302, email: vanzari@panere.ro,
reprezentata de Dl Baianu Vasile Danut, in calitate de administrator. Acesta se va numi in
continuare ORGANIZATORUL.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare
„Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi
maniera in care a fost facuta si informarea initiala.  

1.2. Regulamentul este publicat pe www.panere.ro, poate fi consultat in mod gratuit si poate fi
pus la dispozitia persoanelor interesate in format electronic de catre Organizator, la cererea
acestora, transmisa in format electronic la: vanzari@panere.ro sau in format fizic la SC
CERASUS GRUP SRL, adresa sediu social/corespondenta: sat Cotnari, jud Iasi, cod 707120,
telefon 0711 050302.

1.3. Participantii la acest concurs sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul
Oficial al Concursului, asa cum este specificat in continuare.

2. DURATA CONCURSULUI:

2.1. Concursul va incepe la data de 1 iulie 2021 (,,Data inceperii Concursului”) si se va incheia la
data de 31 iulie 2021(,, Data finalizarii Concursului”), denumite per ansamblu ,,Durata
Concursului”.

2.2. Premiile Concursului trebuie revendicate de participant in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, inclusiv in ceea ce priveste perioada indicata. Se vor considera ca fiind
premii nerevendicate/necastigate inclusive acele premii pentru care participantii selectati ca fiind
castigatori nu indeplinesc conditiile de participare si nu exista alti participanti eligibili, premiile
neridicate sau premiile revendicate dupa expirarea termenului indicat in prezentul Regulament.
Premiile nerevendicate/necastigate in cadrul Concursului nu mai sunt datorate de catre
Organizator.
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3. DREPT DE PARTICIPARE:

Pot participa la Concurs doar persoanele (denumite in continuare ,,Participanti”) care
indeplinesc urmatoarele conditii:

● au cel putin 18 ani impliniti pana la Data Inceperii Concursului
● au domiciliul sau resedinta in Romania;
● sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului Oficial;
● au cumparat cel putin o punguta cu cirese cu zip “Panere”

Nu pot participa la Concurs urmatoarele persoane:
● angajatii Organizatorului;
● rudele de gradul I si afinii angajatilor Organizatorului si ai afiliatilor acestuia (de

exemplu: sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).
● In cazul in care, in urma verificarilor, Organizatorul constata ca persoanele nu indeplinesc

conditiile sau ca a fost fraudat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage
Participantilor dreptul de a ridica Premiile.

4. PRODUSELE PARTICIPANTE /PREMIILE

4.1. La acest Concurs produsul participant este:

Punguta cu zip cu cirese

4.2. Organizatorul va acorda premiile regasite mai jos:
Cantitate Pret

unitar
Valoare

Cireasa de aur

(sau contravaloarea unei cirese de aur, la alegerea castigatorului)

1 3.000 3.000

Greutatea castigatorului in cirese 1 1.000 1.000

Salba uriasa de cirese 2 500 1.000
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5. INSCRIEREA IN CONCURS (CUM SI CE TREBUIE SA FACEM?)

5.1. Pentru a participa la concurs, Participantii trebuie sa achizitioneze prin intermediul
magazinelor retail cel putin un produs participant la acest concurs, sa razuiasca partea colorata si
astfel poate castiga unul din premiile Concursului.

5.2. Pentru validarea premiilor Participantul trebuie sa pastreze ambalajul produsului participant
la Concurs.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara
oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in
exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.   
Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu politica GDPR disponibila pe
site-ul www.panere.ro-politica-de-confidentialitate). 
 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI:

Castigatorii concursului "Cireasa de AUR" vor fi acei participanti care gasesc mesajul cu
premiul aferent sub partea razuibila, respectiv:

Ai castigat o “Cireasa de aur” (+ serie si numar)
Ai castigat “Greutatea ta in cirese” (+ serie si numar)
Ai castigat “O salba uriasa de cirese” (+ serie si numar)

7. REVENDICAREA PREMIILOR:

7.1. Pentru a fi validat drept Castigator, Participantul va transmite Organizatorului, prin
intermediul unui mesaj privat, urmatoarele informatii:

● nume si prenume complet;
● adresa de livrare;
● adresa de email;
● numarul de telefon;
● o fotografie cu ambalajul cu mesajul care confera dreptul de castigator per premiu
● seria si numarul trecute sub zona razuibila a ambalajului castigator
● Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii vor completa si vor semna procesul-verbal

de predare-primire a Premiilor.

7.2. Intrarea in posesia Premiilor:
● pentru a intra in posesia Premiilor, castigatorii desemnati trebuie sa furnizeze

Organizatorului datele solicitate de acesta.
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● orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele cu caracter personale furnizate
Organizatorului sau persoanei desemnate de acesta nu atrage raspunderea acestuia,
acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva
a acestora.

● Reclamatiile referitoare la Premiu ulterioare momentului semnarii procesului verbal de
predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator sau de catre persoana
desemnata de acesta.

● Premiul Concursului poate fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de
predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului respective
(nume,prenume,telefon), descrierea Premiului primit si valoarea acestuia, precum si
semnatura de primire si de predare a castigatorului.

● Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a Premiului catre
castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de intra in posesia premiului.

8. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a
Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui
Concurs.
8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castigator si/sau acordarii vreunui
Premiu, decizia Organizatorului este definitiva.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii
fiscale legate de Premii, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il
calculeze, potrivit Premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa
il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor legii nr 227/2015 privind Codul
Fiscal.
9.2. Daca este cazul, orice taxe sau cheltuieli sunt in sarcina Participantilor.

10. PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin simpla participare la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si
inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusive prin
intermediul unei terte persoane imputernicite pentru desfasurarea Concursului, in vederea
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organizarii Concursului, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum
si pentru indeplinirea obligatiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile si fiscal, respectiv de
arhivare ale Organizatorului.

10.1. Drepturile persoanelor vizate
Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii

aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului
General privind Protectia Datelor nr 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2019 (,,GDPR”), respectiv:

● dreptul la informare;
● dreptul de acces la date;
● dreptul de rectificare;
● dreptul la stergerea  datelor;
● dreptul de opozitie;
● dreptul de a formula plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),precum si dreptul de a a se adresa justitiei;
● dreptul de restrictionarea prelucrarii;
● dreptul la portabilitatea datelor;
● dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata;
● dreptul de a retragere a consimtamantului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vor trimite o cerere la societatea CERASUS
GRUP SRL, adresa sediu sat Cotnari, jud Iasi, cod 707120, telefon 0711 050302; adresa de
email:vanzari@panere.ro.

11. PUBLICITATE

11.1. Prin inscriere la Concurs, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu
privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestuia (indiferent ca este realizata de catre
Organizator sau trimisa de Participant Organizatorului, precum si cu privire la folosirea pe o
durata de 3 ani de la momentul participarii la Concurs a tuturor materialelor rezultate in urma
filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate in timpul si
post-Concurs, in legatura cu acest Concurs si evenimentele conexe ale Organizatorului, fara
remunerare sau cost din partea Organizatorului. Astfel, participarea la Concurs implica
acceptarea neconditionata si irevocabila a Castigatorilor ca numele, fotografiile si materialele
filmate cu/de catre acestia in cadrul evenimentelor publicitare post-Concurs sa poata fi fixate,
difuzate si /sau exploatate in scop publicitar pe o durata de 3 ani de la momentul participarii la
concurs de catre Organizator si/sau subcontractanti/colaboratori ai acestuia fara nici un fel de
pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea castigatorilor.
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12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

12.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea Duratei Concursului 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 Concursului (inclusiv prin
imposibilitatea furnizarii Premiilor, indiferent ca acestea sunt sau nu acordate de terte
persoane/colaboratori/furnizori cu care Organizatorul are incheiat un parteneriat).
12.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator in conditii obiective si cu eforturi financiare proportionale cu scopul urmarit
prin Concurs. Campania poate inceta inclusiv ca urmare a posibilitatii Organizatorului de a-si
indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial, ca urmare a unor motive independente
de vointa sa.
12.3. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie.
12.4. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a
cazului de forta majora, onfirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs 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.
13.2. Eventualele reclamatii legate de organizarea si derularea Concursului se vor putea trimite
pe urmatoarea adresa: vanzari@panere.ro pana pe data de 30.08.2021. Dupa aceasta data
Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

14. DATE DE CONTACT:
Pentru mai multe detalii despre Concurs, ne poti contacta la adresa: vanzari@panere.ro, telefon:
0711 050302.

SC CERASUS GRUP SRL
Prin reprezentantul legal,
Administrator,
Baianu Vasile Danut
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