
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

PROMO}IONALE

„Ghice[te ce premiu î]i aduce factura 

electronic`”

Perioada campaniei: 
5 ianuarie – 29 februarie 2012

SEC}IUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 
PROMO}IONALE

Campania promo]ional` „Ghice[te ce premiu 
î]i aduce factura electronic`” este organizat` 
de S.C. Enel Energie S.A., cu sediul social în 
Bucure[ti, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 
41-43, Corp A, etaj 2, tel: 031 / 03722115200, 
fax: 0372875266, înregistrat` la Registrul 
Comer]ului sub nr. J40/12303/2007, Cod de 
identificare fiscal` RO 22000460, num`r 
Registrul de eviden]` a prelucr`rii datelor cu 
caracter personal 10583, legal reprezentat` 
prin Director General Matteo Cassani [i S.C. 
Enel Energie Muntenia S.A., cu sediul social în 
Bucure[ti, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp 
A, sector 1, tel: 03722115200, fax: 0372875266, 
înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. 
J40/14506/2008, Cod de identificare fiscal` 
RO 224387371, num`r Registrul de eviden]` a 
prelucr`rii datelor cu caracter personal 10585, 
legal reprezentat` prin Director General 
Matteo Cassani (împreun` numite în prezentul 
regulament „Organizatori”). 
Campania promo]ional` se va derula sub 
prevederile prezentului Regulament care este 
obligatoriu pentru to]i participan]ii. Companiile 
organizatoare Enel Energie S.A. [i Enel Energie 
Muntenia S.A. î[i rezerv` dreptul de a modifica 
prezentul regulament sau de a prelungi 
perioada Campaniei promo]ionale pe parcursul 
derul`rii acesteia, dar nu înainte de a depune 
modificarea la un Birou Notarial [i de a anun]a 
publicul, prin intermediul unui cotidian de 
larg` circula]ie. 

SEC}IUNEA 2. DURATA CAMPANIEI 
PROMO}IONALE {I ARIA DE DESF~{URARE

Campania promo]ional` se va desf`[ura în 
perioada 5 ianuarie – 29 februarie 2012, 
urmând a fi organizat` [i desf`[urat` în 
urm`toarele arii teritoriale: zona Muntenia 
(incluzând municipiul Bucure[ti, jude]ul Ilfov, 
jude]ul Giurgiu), zona Banat (cuprinzând 
jude]ele Timi[, Arad, Cara[-Severin [i 
Hunedoara) [i zona Dobrogea (incluzând 
jude]ele C`l`ra[i, Ialomi]a, Tulcea [i 
Constan]a), în condi]iile respect`rii prevederilor 
prezentului Regulament. Înscrierile în 
Campania promo]ional` se vor opri la data de 
29 februarie 2012, ora 23:59. Orice persoan` 
care utilizeaz` serviciile descrise mai jos dup` 
aceast` dat` [i or` nu va fi luat` în considerare.

SEC}IUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceast` Campanie promo]ional` pot 
participa clien]ii reziden]iali (consumatori 
casnici) ai Enel Energie [i Enel Energie 
Muntenia, clien]i c`rora Organizatorii le 
furnizeaz` energie electric` în zonele Bucure[ti, 
Banat [i Dobrogea (a[a cum au fost ele descrise 
la Sec]iunea 2), persoane fizice rezidente în 
România, cu vârsta de peste 18 ani, care au 
un cont activ sau activeaz` un cont MyEnel [i 
bifeaz` serviciul „Factura pe email”, aferente 
unui contract activ de furnizare a energiei 
electrice cu una din societ`]ile organizatoare, 
au achitat` la zi factura de energie electric` 
[i care accept` prezentul regulament. Nu pot 
participa la Campanie angaja]ii companiilor 
Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Enel 
România, Enel Distribu]ie Dobrogea, Enel 
Distribu]ie Banat, Enel Distribu]ie Muntenia, 
Enel Servicii Comune, Enel Trade România, 
Enel Green Power, precum [i membrii familiilor 
acestora (so]/so]ie, copii, p`rin]i, fra]i/surori).
Pentru a participa la Campania promo]ional`, 
participan]ii trebuie s` î[i activeze sau s` aib` 
activat contul MyEnel [i s` bifeze serviciul 
„Factura pe email” renun]ând astfel la primirea 
facturii de energie electric` prin po[t`. De 
asemenea, la Campanie particip` [i clien]ii care 
recomand` activarea serviciului „Factura pe 
email” [i care sunt astfel indica]i de c`tre cei 

care î[i activeaz` factura pe email. Clien]ii care 
[i-au activat factura pe email trebuie s` aib` 
activat` aceast` op]iune în momentul extragerii 
[i valid`rii rezultatelor. Toate persoanele 
care au cont sau creeaz` un cont MyEnel 
[i activeaz` serviciul „Factura pe email” în 
perioada prezentei Campanii promo]ionale vor 
fi automat înscrise în Campanie.
 
SEC}IUNEA 4. MECANISMUL PARTICIP~RII 
LA CAMPANIA PROMO}IONAL~ {I PREMIILE 
OFERITE

Pentru a participa la aceast` Campanie 
promo]ional`, clien]ii Enel Energie [i Enel 
Energie Muntenia trebuie s` î[i activeze sau s` 
aib` activat contul MyEnel [i s` bifeze serviciul 
„Factur` pe email” [i s` îl p`streze în aceast` 
stare cel pu]in pân` în momentul extragerii [i 
valid`rii câ[tig`torilor. Prin activarea serviciului 
„Factur` pe email”, în perioada Campaniei, se 
ob]ine o [ans` la premiul s`pt`mânal (pentru 
s`pt`mâna în care a fost activat serviciul) [i 
una la extragerea final`. Op]ional, la activarea 
facturii pe email, clientul poate s` indice 
o adres` de email a unei persoane care i-a 
recomandat activarea acestui serviciu. Aceast` 
persoan` intr` de asemenea în extragerea 
câ[tig`torilor, acumulând o [ans` la extragerea 
final` [i una la premiul s`pt`mânal. Pentru a 
u[ura contactarea câ[tig`torilor, participan]ii 
sunt ruga]i s` foloseasc` adresele de email 
folosite în mod curent în activitatea lor de zi cu 
zi.
Extragerea câ[tig`torilor se va face electronic. 
Câ[tig`torul va fi desemnat prin tragere la sor]i 
din baza de date de participan]i la Campania 
promo]ional` conform datelor de extragere 
men]ionate mai jos. 
Premiile oferite în cadrul Campaniei 
promo]ionale „Ghice[te ce premiu î]i aduce 
factura electronic`” constau într-un num`r 
de 10 iPad 2 (16Gb, Wifi+3G). Valoarea total` 
comercial` a premiilor oferite în cadrul acestei 
Campanii promo]ionale este de aproximativ 
6000 Euro (TVA inclus).
Extragerile premiilor vor avea loc în Bucure[ti, 
la sediul Organizatorilor, dup` cum urmeaz`:
-  în data de 2 februarie 2012 va avea 

loc extragerea a câte unui iPad pentru 
participan]ii din s`pt`mânile 5-11 ianuarie 
2012, 12-18 ianuarie 2012, 19-25 ianuarie 
2012 [i 27 ianuarie-1 februarie 2012 (în total 
patru iPad extrase).

-  în data de 2 martie 2012 va avea loc 
extragerea tot a câte unui iPad pentru 
participan]ii din s`pt`mânile 3-8 februarie, 
9-15 februarie, 17-22 februarie [i 23-29 
februarie 2012 (în total patru iPad-uri 
extrase).

-  tot în data de 2 martie 2012 se vor extrage 
înc` doua iPad-uri. La aceast` extragere 
final` vor intra to]i cei înscri[i în campania 
promo]ional` în toat` perioada de derulare 
a Campaniei.

S`pt`mânile sunt considerate ca începând la 
ora 00:01 a primei zile din interval [i finalizate 
la ora 23:59 a ultimei zile din intervalul 
men]ionat.
Comisia care asist` la extrageri va fi format` 
dintr-un reprezentant al Enel Energie, un 
reprezentant Enel Energie Muntenia, un 
consilier juridic din cadrul uneia dintre societ`]i 
si un reprezentant al Agen]iei care pune la 
dispozitie softul de extragere. Comisia va 
extrage la fiecare dintre extragerile premiilor 
s`pt`mânale câte un câ[tig`tor [i dou` rezerve 
pentru fiecare s`pt`mân`, iar la extragerea 
final` în care vor intra to]i participan]ii 
indiferent de perioada activ`rii serviciului 
„Factura pe email” vor fi extra[i doi câ[tig`tori 
[i cinci rezerve. Rezervele extrase pentru 
fiecare premiu în parte care vor fi contactate în 
ordinea extragerii lor pentru premiul respectiv.
Men]ion`m c` datele personale ale 
câ[tig`torilor vor fi folosite în scopul îndeplinirii 
obliga]iilor fiscale ale Organizatorilor legate de 
organizarea prezentei Campanii promo]ionale 
[i pentru anun]area acestora.

Câ[tig`torii nu au posibilitatea primirii 
contravalorii în bani sau în alte obiecte 
a premiilor oferite [i nici dreptul de a 
cere schimbarea premiilor, în niciun fel. 
Revendicarea premiilor se face numai la data 
[i pân` la ora comunicate în Sec]iunea 5. În caz 
contrar, Organizatorii fiind absolvi]i de orice 
obliga]ie.
Dac` sunt identifica]i participan]i care au 
încercat fraudarea particip`rii în campania 
promo]ional`, Organizatorii au dreptul de 
a cere urm`rirea în instan]` a respectivelor 
persoane, pe baza dovezilor existente.

SEC}IUNEA 5. MECANISMUL ACORD~RII 
PREMIILOR

Pentru ca un participant s` poat` intra în 
posesia premiului trebuie s` îndeplineasc` 

simultan urm`toarele cerin]e:
A. Participantul s` îndeplineasc` condi]iile de 
participare de la sec]iunile 3 [i 4;
B. Câ[tig`torii extra[i trebuie s` r`spund` la 
emailul/apelul Organizatorilor [i s` confirme 
acceptarea acestuia. Câ[tig`torii vor fi 
contacta]i pe emailul folosit la crearea contului 
MyEnel sau indicat de c`tre clien]ii Enel ca 
fiind al persoanei care a recomandat activarea 
serviciului de c`tre Organizatori, sau telefonic 
dac` informa]ia respectiv` exist` între datele 
de contact de la crearea contului. Participantul 
care, fiind contactat pe email nu r`spunde 
în termen de maxim 5 zile lucr`toare de la 
transmiterea emailului, pierde dreptul de a 
revendica premiul.   
Lista câ[tig`torilor va fi publicat` pe site-ul 
www.enel.ro [i în cotidianele Libertatea [i 
România Liber` dup` contactarea câ[tig`torilor 
[i confirmarea accept`rii de c`tre ace[tia a 
premiului.
Premiile se vor acorda sub forma unui voucher 
pe baza c`ruia clientul poate s` ridice obiectul 
câ[tigat de la furnizorul de iPad. Câ[tig`torii 
î[i pot ridica voucherele de la data anun]`rii 
câ[tig`torilor pân` la data de 31 martie 2012, în 
intervalul orar 9.00 – 15.00, de la sediul central 
Enel din Bucure[ti, B-dul Ion Mihalache, nr. 
41-43, Corp A, sector 1, pe baza email-ului prin 
care este anun]at câ[tig`torul [i a buletinului 
de identitate. 

În cazul în care participantul a trimis [i a 
declarat în cadrul Campaniei promo]ionale 
informa]ii incomplete, incorecte sau nu 
îndepline[te condi]iile cerute în regulament, 
Organizatorii nu î[i asum` r`spunderea pentru 
acest lucru [i ca atare pot hot`rî descalificarea 
acestuia [i neacordarea unui premiu.

Lista câ[tig`torilor respectiv nume, prenume, 
localitate [i premiul câ[tigat se va publica dup` 
validarea câ[tig`torilor pe site-ul 
www.enel.ro, într-o sec]iune special dedicat` 
Campaniei promo]ionale [i în cotidianele 
Libertatea [i România Liber`.

Acordarea premiilor poate fi un eveniment 
public. În acest sens, Organizatorii pot solicita 
un accept scris din partea câ[tig`torilor pentru 
ca numele, ora[ul [i fotografia acestora s` 
poat` fi utilizate de c`tre Organizatori în 
materiale scrise, audio, foto sau video, în 
mod gratuit, f`r` alte preten]ii sau pl`]i din 
partea Organizatorilor, în scopul promov`rii 
evenimentului.

Organizatorii, dac` este cazul, vor calcula [i 
vor vira impozitul datorat pentru veniturile 
ob]inute de c`tre câ[tig`tori în conformitate 
cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, toate 
celelalte obliga]ii de natur` fiscal` sau de orice 
alt` natur`, în leg`tura cu acestea, fiind în 
sarcina exclusiv` a câ[tig`torului.

SEC}IUNEA 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI 
PROMO}IONALE

Regulamentul Oficial al Campaniei 
promo]ionale se g`se[te afi[at pe site-ul 
www.regulamentepromotii.ro [i www.enel.ro 
[i poate fi solicitat [i pus la dispozi]ia oric`rui 
participant, în mod gratuit, în baza unei cereri 
scrise adresate la sediul Organizatorilor. 
Toate detaliile despre Campania promo]ional` 
vor fi puse la dispozi]ie pe site-ul www.enel.ro. 
Participan]ii pot apela [i num`rul de Info Enel 
0800 07 08 09 pentru detalii specifice legate de 
campanie de luni pân` vineri între orele 8.00 - 
20.00 [i sâmb`ta între orele 8.00 - 13.00.

SEC}IUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii ap`rute între Organizatori 
[i participan]ii la prezenta Campanie 
promo]ional` se vor rezolva pe cale amiabil` 
sau în cazul în care aceasta nu va fi posibil`, 
litigiile vor fi solu]ionate de instan]ele 
judec`tore[ti române competente.

SEC}IUNEA 8. PRELUCRAREA {I PROTEC}IA 
DATELOR PERSONALE

Prin participarea la Campania promo]ional` 
„Ghice[te ce premiu î]i aduce factura 
electronic`” participan]ii î[i exprim` acordul ca 
datele lor personale (nume, prenume, adres`, 
email, num`r telefon fix/mobil) s` fie prelucrate 
de companiile Enel Energie S.A. [i Enel Energie 
Muntenia S.A. în cadrul Campaniei în leg`tur` 
cu acordarea premiilor c`tre câ[tig`tori, datele 
personale ale câ[tig`torilor s` fie p`strate în 
eviden]ele contabile ale Organizatorilor [i 
pentru afi[area listei câ[tig`torilor, respectiv: 
numele, prenumele, localitatea [i premiul 
câ[tigat. Pentru câ[tig`tori vor fi prelucrate [i 
datele necesare în vederea pl`tirii impozitului 
pe venit, dac` este cazul. 
Prin participarea la prezenta Campanie, 

participan]ii confirm` cunoa[terea prevederilor 
Regulamentului Oficial [i î[i exprim` acordul 
în privin]a acestora, precum [i cu privire la 
folosirea datelor cu caracter personal conform 
prevederilor prezentului Regulament [i cu 
respectarea dispozi]iilor Legii nr. 677/2001 
privind protec]ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal [i 
libera circula]ie a acestor date, în scopul 
acord`rii premiului c`tre câ[tig`torii 
Campaniei, precum [i în scopuri statistice.
Organizatorii sunt ]inu]i de aplicarea 
dispozi]iilor Legii nr. 677/2001, cu respectarea 
prevederilor acesteia, s` prelucreze datele 
câ[tig`torilor pentru activit`]ile legate de 
administrarea Campaniei promo]ionale [i 
intrarea în posesia premiului, urmând a 
fi dezv`luite în scopul acord`rii premiului 
Campaniei promo]ionale, precum [i în scopuri 
de marketing. Datele celorlal]i participan]i nu 
vor fi prelucrate decât pentru scopuri statistice 
[i nu vor fi dezv`luite niciunui alt destinatar. 
Adresele de email participante la concurs vor fi 
p`strate în baza de date a Companiilor pentru 
o perioad` de 6 ([ase) luni de la finalizarea 
Campaniei, dup` care vor fi distruse.
Pe toat` perioada Campaniei, cât [i dup` 
încetarea acesteia, câ[tig`torii beneficiaz` 
de toate drepturile prev`zute în Legea nr. 
677/2001 în ceea ce prive[te prelucrarea 
datelor cu caracter personal colectate de la ei, 
respectiv:
-  dreptul de a fi informa]i cu privire la 

identitatea operatorului care prelucreaz` 
datele, scopul prelucr`rii etc.; 

-  dreptul de acces la date, [i anume de 
a ob]ine de la operator, la cerere [i în 
mod gratuit, pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului c` datele care îi privesc 
sunt ori nu sunt prelucrate de c`tre acesta; 

-  dreptul de interven]ie asupra datelor, 
presupunând dreptul de a ob]ine de la 
operator gratuit, la cerere, rectificarea, 
actualizarea, blocarea sau [tergerea datelor, 
în special a celor incomplete ori eronate, 
precum [i transformarea acestora în date 
anonime; 

-  dreptul de opozi]ie, a[a cum este acesta 
men]ionat de dispozi]iile legale; 

-  dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale rezultate în urma unei prelucr`ri 
de date de natur` s` evalueze unele aspecte 
ale personalit`]ii [i anume competen]` 
profesional`, credibilitate, comportament 
sau alte asemenea aspecte; 

-  dreptul de a se adresa justi]iei pentru 
ap`rarea oric`ror drepturi garantate de 
Legea nr. 677/2001 care le-au fost înc`lcate.

Prin participarea la concurs, 
participan]ii î[i dau acordul la includerea 
în baza de date a Organizatorilor a datelor 
solicitate. Scopul acestei baze de date 
const` în anun]area public` a participan]ilor 
câ[tig`tori ai extragerii, acordarea premiului 
[i în respectarea prevederilor legisla]iei fiscale, 
baza de date urmând a fi distrus` de îndat` ce 
legisla]ia fiscal` permite acest lucru, precum 
[i prelucrarea statistic` de date cu caracter 
anonim (num`r total de participan]i).

SEC}IUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI 
PROMO}IONALE

Prezenta Campanie promo]ional` poate 
înceta înainte de termenul stabilit, numai în 
cazul apari]iei unui eveniment ce constituie 
for]a major` conform legisla]iei în vigoare, 
prin decizia Organizatorilor, comunicat` 
prin intermediul unui cotidian de circula]ie 
na]ional` (ex.: în cazul schimb`rii cadrului 
legislativ astfel încât organizarea [i 
desf`[urarea Campaniei cu caracter 
promo]ional s` presupun` majorarea bugetului 
alocat acestui proiect cu mai mult de 20% din 
bugetul ini]ial alocat).

SEC}IUNEA 10. CLAUZE DIVERSE 

Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio 
r`spundere pentru neridicarea premiilor în 
termenul specificat de regulament, câ[tig`torii 
nemaiavând dreptul s` solicite prin niciun alt 
mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 
Orice modificare a prevederilor prezentului 
Regulament nu este valabil` decât cu condi]ia 
autentific`rii la un Birou Notarial [i a inform`rii 
publicului prin intermediul unui cotidian de 
circula]ie na]ional`, precum [i a public`rii 
modific`rilor pe site-ul www.enel.ro.
Prezentul Regulament a fost autentificat ast`zi 
20.12.2011 de Biroul Notarial Laz`r Monica 
{tefania, cu sediul în Bucure[ti, într-un num`r 
de 7 exemplare originale, din care au fost 
eliberate p`r]ilor 6 exemplare.
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