REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Ziua Nationala a Lecturii - Cuvinte Magice
15 Februarie 2022

Art. 1
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1 Campania „15 februarie - Ziua Nationala a Lecturii – Cuvinte Magice” (denumit in continuare si
„Campania”) este organizata de Premier Restaurants Romania S.R.L., companie constituita si functionand
conform legilor romane, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America
House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/16755/1994, Cod Unic de Inregistrare 6205722, reprezentata legal de domnul Paul Dragan in calitate
de Director General (denumita in continuare „McDonald’s „ sau „Organizator”).
1.2. Campania se va desfasura prin intermediul SC MCCANN PROFESIONAL COMMUNICATION SRL cu
sediul social in Bucuresti, str George Enescu nr 11-11A, Parter, Birou 1, Sector 1, inmatriculata in Registrul
Comertului sub nr. J40/11495/2004, CIF RO 16603741, cont nr. RO56INGB0001008162268910 deschis la
ING BANK Bucuresti, reprezentata prin – Zoltan Imola Marta, Administrator (denumita in continuare
„Agentia”).
1.3. Campania este organizata de McDonald’s impreuna cu ELEFANT ONLINE S.A., persoana juridica
română cu sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J40/6415/2010, telefon 0757113392, cod înregistrare RO26396066, având contul IBAN RO43 BTRL
0480 4202 A205 31XX, reprezentata prin Dl. Sergiu Chirca, în calitate de Director General, denumita in
continuare „Elefant.ro”
1.3. Agentia va fi responsabila pentru asistarea si monitorizarea Campaniei, iar Elefant.ro pentru
acordarea voucherelor puse la dispozitie de McDonald’s pentru fiecare carte comandata pe platforma
Elefant.ro., conform art. 4 de mai jos.
1.4 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul document (denumit in continuare
„Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru participanti.
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi
anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
Art.2
DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfasura in data de 15 februarie 2022 si are rolul de a marca Ziua Nationala a Lecturii.
2.2. Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate
pe website-ul McDonald’s Romania si pe website-ul Elefant.ro. Regulamentul poate fi pus la dispozitia
oricarei persoane interesate prin e-mail ca urmare a unei solicitari adresate pe website-ul
www.mcdonalds.ro in Sectiunea „Contact” si/sau ca urmare a unei cereri adresate Organizatorului in scris
la adresa de la art. 1.1. din prezentul Regulament.
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2.3. Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anuntata public de Organizator si va fi
anuntata in cadrul prezentului Regulament, pe website-ul www.mcdonalds.ro si pe website-ul Elefant.ro.,
in sectiunea dedicata descrierii Campaniei.
Art.3
DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor care au implinit 18 ani la data de incepere a Campaniei.
3.2. Nu pot beneficia de vouchere angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct sau
indirect, precum si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.
Art. 4
MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a putea beneficia de voucherele acordate in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa plaseze
in data de 15.02.2022 o comanda de carte pe platfoma Elefant.ro.
Voucherele se vor oferi la fiecare carte comandata in data de 15.02.2022, in limita a 2500 vouchere.
Voucherele nu se vor oferi la cartile destinate copiilor sub 14 ani.
4.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda,
abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participarea in cadrul Campaniei in afara intervalului de
participare mentionat la articolul 2.1.
4.3. Orice plangeri, comentarii, solicitari de informatii si, in general, orice comunicare din partea clientilor
elefant.ro, in legatura cu comenzile plasate pe elefant.ro (inclusiv cele care participa la Campanie), vor fi
adresate exclusiv elefant.ro, iar nu McDonald’s.
Art. 5
VOUCHERELE SI ATRIBUIREA ACESTORA
5.1 In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera ca 2500 de vouchere, valabile in restaurantele
McDonald’s din Romania, timp de o luna, vouchere care vor fi atribuite de catre Elefant.ro. Fiecare
voucher da dreptul detinatorului de a revendica, o singura data, produsul mentionat pe voucher. Valoarea
totala a voucherelor acordate este de 13.950 Lei si consta in:
Voucher cafea 500 x 6.50 Lei = 3.250 Lei
Voucher cartofi prajiti portie mica 500 x 4.90 Lei = 2.450 Lei
Voucher placinta 500 x 5.90 Lei = 2.850 Lei
Voucher hamburger 500 x 5.70 Lei = 2.950 Lei
Voucher McPuisor 500 x 4.90 Lei = 2.450 Lei
5.2. Atribuirea voucherelor va fi efectuata exclusiv de catre Elefant.ro. Voucherele vor putea fi revendicate
de clientii Elefant, pana la data de 15.03.2022.
5.3. Valoarea Voucherelor nu va putea fi acordata in numerar. Produsele disponibile in cadrul Campaniei
nu pot fi inlocuite cu alte produse sau cu contravaloarea in bani a acestora.
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5.4. In cazul refuzului detinatorului voucherului de a intra in posesia produsului sau in cazul in care
detinatorul nu isi revendica produsul in termenul mentionat la art. 5.2, detinatorul isi va pierde dreptul
de a intra in posesia produsului.
5.5. Orice plangeri, sesizari, comentarii in legatura cu atribuirea voucherelor in cadrul Campaniei vor fi
adresate exclusiv Elefant.ro.
Art. 6
INTRERUPEREA CAMPANIEI
6.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a
Organizatorului, intreruperea urmand a fi adusa la cunostinta publica prin publicarea informatiilor
corespunzatoare pe website-ul www.mcdonalds.ro.
6.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre
Organizator si a carui aparitiei pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
prezentul Regulament (de exemplu, orice incident care afecteaza accesarea retelelor de socializare
Facebook).
6.3. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau
finalizarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa
comunice aparitia cazului de forta majora participantilor campaniei, in termen de cel mult o zi lucratoare
de la producere.
6.4. In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de
participantii la campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre
participanti si/sau castigatori si/sau terti.
Art. 7
LIMITAREA RASPUNDERII
7.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru (cu titlu exemplificativ):
a) Atribuirea voucherelor catre clientii Elefant.ro;
b) Imposibilitatea detinatorului de a beneficia de voucher din motive independente de Organizator;
c) Orice erori in datele furnizate de catre participanti, catre Elefant.ro, in legatura cu comenzile plasate
pe Elefant.ro. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie/raspundere in cazul in care
participantii transmit catre Elefant.ro date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii
voucherelor;
Art. 8
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Elefant.ro, in calitatea sa de operator independent in contextul operatiunilor de prelucrare a datelor
cu caracter personal ale clientilor sai, beneficiari ai voucherelor acordate in cadrul Campaniei, se obliga sa
respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data
de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil
începând cu 25 mai 2018.
8.2 In cadrul Campaniei, Organizatorul nu va prelucra, nici in nume propriu (in calitate de operator
independent), nici in numele sau pe seama altor entitati (in calitate de persoana imputernicita) niciun fel
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de date cu caracter personal ale participantilor la Campanie si nici nu va stabili impreuna cu alti operatori
scopurile si mijloacele prelucrarii datelor cu caracter personale ale participantilor la Campanie.
Art. 9
LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR
9.1. Legea aplicabila este legea romana.
9.2. Eventualele diferende aparute intre Organizator si/sau Elefant.ro si participantii campaniei se vor
solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit
instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.
Art. 10
DISPOZITII FINALE
10.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul campaniei va fi
disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, dupa cum urmeaza:
- in cadrul website-ului www.mcdonalds.ro si/sau www.elefant.ro.
- prin e-mail catre office@ro.mcd.com; si/sau contact@elefant.ro.
- prin cerere scrisa, folosind datele de contact precizate la Art. 1 din prezentul Regulament.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat pe data
de 09.02.2022.
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