Regulamentul Oficial al Campaniei
“Blood Network’
Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei
1.1. Campania Blood Network aferentă ediției festivaliere UNTOLD 2022, ce se va
desfășura în perioada 14.05.2022-03.07.2022, este organizată și desfășurată de către
ASOCIAȚIA UNTOLD, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.
122A, Jud. Cluj, avand CIF 35297096, în parteneriat cu UNTOLD S.R.L., Cluj-Napoca,
str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului de pe
langa Tribunalul Cluj cu nr. J12/3105/12.10.2015, avand Cod de Înregistrare Fiscală
RO 35113711.
1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament
(denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru
Participanti.
1.3. Participantii la Campanie sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).
1.4. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate,
oricând pe perioada Campaniei, accesând site-ul festivalului https://untold.com/ la
sectiunea dedicată www.untold.com/static/bloodnetworkuntold și în aplicația Untold.
1.5. Organizatorii își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul
Oficial, completarea și/sau modificarea urmand a fi adusă la cunoștință publică în
modalitățile prevăzute la art. 1, pct.1.4.

Art. 2 – Temeiul legal
2.1.Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața actualizată și în
conformitate cu legislația incidentă în materie.
Art. 3 – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

3.1. Campania este organizată si se desfășoară în perioada 14.05.2022 - 03.07.2022

(„Perioada Campaniei”).

Participanții trebuie să se prezinte la unul din Centrele mobile de transfuzie din
România, menționate mai jos, conform datelor afișate, sau la oricare Centru de
transfuzie din România, de luni până vineri, în perioada 14.05.2022 - 03.07.2022,
și să se înscrie în rețeaua ,,Și eu donez” ( https://sieudonez.ro/ sau aplicatia
“Sieudonez”). Centrele mobile de transfuzie din România sunt situate în:
● Bucuresti: In perioada 18 - 19 iunie, caravana mobila se va afla in Parcul
Herastrau.
● Constanta: In perioada 2 - 3 iulie, caravana mobila se va afla in Kaufland
Constanta Palazu Mare, Bulevardul Tomis Nr.437.
● Tg. Mures: In perioada 25 - 26 iunie, caravana mobila se va afla in Piata
Tineretului.
● Sibiu: In perioada 4 - 5 iunie, caravana mobila se va afla pe Pietonalul
Magazinului Dumbrava / Piata Mare.
● Oradea: In perioada 25 - 26 iunie, caravana mobila se va afla in Piata Unirii.
● Ploiesti: In perioada 11 - 12 iunie, caravana mobila se va afla in fata Primariei
Ploiesti.

● Craiova: In perioada 28 - 29 mai, caravana mobila se va afla in parcarea Mall
Electroputere.
● Iasi: In perioada 28 - 29 mai, caravana mobila se va afla la Iulius Mall.
● Timisoara: In perioada 21 - 22 mai, caravana mobila se va afla in parcarea
Politehnicii.
● Brasov: In perioada 21 - 22 mai, caravana mobila se va afla pe Bulevardul
Republicii.
● Cluj: In perioada 14 - 15 mai, caravana mobila se va afla la Monumentul
Memorandistilor, pe strada Eroilor.
● Zalau: In perioada 4 - 5 iunie, caravana mobila se va afla in fata Prefecturii Zalau.
3.2. Infomațiile cu privire la Campanie se regăsesc pe site-ul: www.untold.com, pe

paginile de facebook si instagram ale Organizatorului UNTOLD S.R.L., și în cuprinsul
aplicației UNTOLD.
Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se poate înscrie în vederea participarii la Campanie orice persoană care dorește să

doneze sânge și care respectă condițiile de participare.
4.2. Persoana care se prezintă pentru donație trebuie să îndeplinească condițiile de
vârstă și sănătate specifice legislației în materie de donare de sânge, precum și orice
normele în materie de sănătate aplicabile pe teritoriul României la data donării,
incidente procesului de donare. Detalii cu privire la cerințele și condițiile de recoltare se
oferă de către personalul medical din fiecare Centru mobil de transfuzie, precum și de
personalul medical din cadrul Centrelor fixe de transfuzie, însă Participantul are
obligația de a se informa cu privire la cerințele și condițiile specifice procesului de
recoltare și de a se asigura că respectă aceste condiții și cerințe chiar și înainte de data
prezentării la Centrele de transfuzie. Organizatorii nu pot fi ținuți răspunzători în cazul
în care persoana care s-a prezentat la Centrele de transfuzie nu îndeplinește condițiile
și criteriile obligatorii pentru ca procedura de recoltare să poată fi îndeplinită.
4.3. Orice eroare, omisiune sau neregulă cu privire la datele personale furnizate de către
Participant Organizatorilor, sau orice neindeplinire a condițiilor și cerințelor de recoltare
ori a cerințelor de participare la Campanie din partea Participantului (spre ex. condițiile
medicale, cerințe de vârstă, etc.), nu atrage răspunderea Organizatorilor, Participantul
având obligația de a se asigura că oricare și toate condițiile necesare participării la
Campanie și a donării de sânge sunt îndeplinite.
4.4. Nu vor fi luate în considerare înscrierile care nu respectă condițiile de participare la
Campanie.
Art. 5 - Mecanismul Campaniei și Modalitatea de înscriere în Campanie
5.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte
următorul mecanism:
1. Participantul se va prezenta la locul Caravanei mobile din orașul în care dorește
să doneze sânge, în intervalul orar 08:00-14:00 sau la oricare Centru fix de
transfuzie din România, de luni până vineri, conform programului de funcționare
a Centrului fix de transfuzie.
2. Organizatorii vor depune toate diligențele pentru ca toate persoanele care se
prezintă la Centrele mobile de transfuzie și îndeplinesc condițiile de participare

să aibă posibilitatea să doneze, însă nu pot garanta și nici nu vor putea fi ținuți
răspunzători în cazul în care acest lucru nu se întâmplă. Recoltarea sângelui de
la toate persoanele care se prezintă la Centrele mobile de transfuzie va fi
condiționată de numărul persoanelor care se prezintă, durata necesară efectuării
formalităților birocratice și a prelevării de sânge, precum și programul Centrelor
mobile de transfuzie (08:00-14:00). În ceea ce privește Centrele fixe de transfuzie,
Participantul trebuie să se asigure că respectă programul de funcționare al
acestora și că îndeplinește toate condițiile și cerințele Centrelor de transfuzie.
3. Participantul va furniza la locul de donare toate informațiile comunicate de
Organizatori și personalul medical, și va completa formularele necesare pentru
donarea și participarea la Campanie.
4. Ulterior donării, Participantul va primi Premiul acordat de Organizatori, sub
condiția îndeplinirii tuturor formalităților și condițiilor necesare înscrierii și
participării la Campanie și a donării de sânge.

Art. 6 - Premiul și Acordarea acestuia
6.1. Participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la Campanie și care au
urmat toți pașii indicați de Organizatori, vor beneficia de următoarele premii, în funcție
de Centrul de transfuzie la care se prezintă pentru recoltare. Astfel:
1. Participanții care se prezintă la Centrele mobile de transfuzie și îndeplinesc toate
condițiile de donare și participare la Campanie, vor primi din partea
organizatorului UNTOLD S.R.L. un abonament gratuit, categoria basic, de
participare la Festivalul UNTOLD, ediția 2022, precum și tichete valorice, în
cuantum de 100 lei, din partea Asociatiei Untold, pe care îl pot utiliza pentru
efectuarea de cumpărături din magazinele KAUFLAND. Tichetele valorice vor
putea fi folosite conform regulilor și termenelor comerciantului KAUFLAND.
2. Participanții care se prezintă la Centrele fixe de transfuzie din România și
îndeplinesc toate condițiile de donare și participare la Campanie, vor primi din
partea organizatorului UNTOLD S.R.L un voucher de reducere, cu ajutorul caruia
vor putea achizitiona un abonament de tip General Access Basic la Festivalul
UNTOLD, editia 2022, la pretul special de 645 LEI + taxe. Pentru a putea obține
voucherul de reducere, Participantul va trebui să acceseze site-ul untold.com,
secțiunea Blood Network, unde va trebui să completeze formularul solicitat (cu
următoarele date: nume, prenume, e-mail și orașul în care s-a realizat donarea)
și să atașeze o poză cu adeverința de donator. Din cuprinsul adeverinței de
donator se vor șterge datele cu caracter sensibil (datele privind sănătatea,
grupa de sânge, etc.) prin orice modalitate care asigură indescifrabilitatea
acestora, de exemplu radierea cu un marker. Ulterior, Participantul va primi
pe e-mail voucherul de reducere, ce va cuprinde codul cu care poate achiziționa
abonamenul de tip General Acces de participare la Festival. Voucherul de
reducere permite achiziționarea unui singur abonament.
Participantul trebuie să se asigure că accesarea site-ului se va face în perioada
de derulare a Campaniei, astfel încât să poată beneficia de reducerea oferită de
Organizatorul UNTOLD S.R.L.. Accesarea site-ului și solicitarea premiului peste
limita de timp în care se desfășoară Campania nu va da dreptul Participantului
la beneficiul premiului.
6.2.Valoarea estimată a premiilor este de 250.000 Euro.

6.3. Atenție! Nu se poate acorda contravaloarea în bani a voucherelor obtinute în cadrul
prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba aceste vouchere sau să se ofere alte
premii. Aceste vouchere pot fi folosite exclusiv cu scopul prezentat la art. 6.1.
Art.7 – Responsabilitate

7.1. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în niciun fel de

litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra beneficiilor acordate în cadrul
Campaniei.
7.2. Organizatorii sunt îndreptățiti sa ia toate măsurile necesare în caz fraudare a
condițiilor de participare la Campanie.
7.3. Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicati în
niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra Premiului primit, cat și în
ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în
legătură cu aceasta Campanie.
7.4. În eventualitatea unei incertitudini legate de validitatea documentelor trimise de
participanți, în vederea înscrierii la aceasta Campanie, Organizatorii vor decide în mod
exclusiv asupra acordării sau nu a Premiului, în urma verificărilor efectuate și a
informațiilor prezentate de Participant. Decizia Organizatorilor este definitiva.
7.5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:
• Nicio eroare în ceea ce privește procesul de furnizare a datelor de către
Participanți. Corectitudinea transmiterii acestor date precum și caracterul
complet, este responsabilitatea exclusiva a Participantilor.
• Blocarea adresei de e-mail sau orice erori cu privire la adresa de e-mail a
Participantului;
• Situațiile în care anumite persoane care se prezinta la Centrele de recoltare
nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie și, drept consecință, nu
pot dona sânge și beneficia de premiul Campaniei.
• Nerespectarea oricărei condiții de participare la Campanie de către
Participant
• Nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a site-ului organizatorului
UNTOLD S.R.L. sau a adresei de e-mail (dacă este cazul) sau Participantului,
cauzată de probleme tehnice și / sau de trafic intens pe pagina web.
• Furnizarea unor informații false/eronate din partea Participanților care pot
produce sau produc prejudicii oricărei terțe persoane, transmise în scopul
participării la Campanie și al beneficierii de premiu.
7.6. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de
Organizatori în ceea ce privește modalitatea de organizare si desfășurare a Campaniei
și premiile acordate.
Din momentul primirii premiului de către Participant, Organizatorii sunt eliberati de
orice obligație față de Participant.

Art. 8 - Litigiile și legea aplicabilă
8.1.Eventualele litigii apărute între Organizatori, pe de o parte, și oricare dintre
Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta
cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul
Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului UNTOLD S.R.L., în conformitate cu dreptul
comun. Legea aplicabilă este legea romana.

Art. 9 – Taxe si impozite
9.1.Organizatorii se obliga sa retina și să vireze impozitul datorat pentru veniturile
constand în premiile acordate câștigătorilor cu cetatenie romana în conformitate cu
prevederile art. 110 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227 din 2015, cu
modificările și completarile ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, în legătură
cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. – Prelucrarea datelor cu caracter personal
10.1. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in
conformitate cu dispozițiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, și în conformitate cu
politica
oficială
de
confidențialitate
Untold
disponibilă
la
https://untold.com/static/privacy-policy-ro.pdf.
10.2. Participantii au posibilitatea de a-si exprima acordul pentru prelucrarea datelor
lor cu caracter personal in scopul de a primi, direct de la organizator și/sau prin
intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, informații despre produse, servicii si
activități ale Untold si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul efectuarii de către
Untold, direct sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, a studiilor de
marketing cu privire la produsele, serviciile si activitățile partenerilor, actuale sau
viitoare.
10.3. Prin participarea la Campanie, Participantii consimt ca Organizatorii să colecteze,
să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să
transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale datele
cu caracter personal. Prezentul capitol al regulamentului se completeaza cu prevederile
privind protectia datelor cu caracter personal din “privacy policy” disponibilă la
https://untold.com/static/privacy-policy-ro.pdf., pe care Participantul le acceptă
prealabil realizării operațiunii de achiziționare a abonamentelor.
10.4. Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și
scopul colectării si prelucrării sunt cele menționate în acordul de prelucrare date cu
caracter personal asupra caruia participantii la Campanie își dau acordul, fiind
prezentate de Organizatori online sau la Centrele mobile de transfuzie.
10.5. Participantii au in relatie cu Organizatorii (operatorul)/ imputernicitii acestuia,
drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opozitie la colectarea și prelucrarea
datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se
adresa justitiei si/sau Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
10.6. Organizatorii vor prelucra datele personale ale participanților în scopul desfășurării
Campaniei conform prezentului Regulament, cu respectarea legislației aplicabile, în
special a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date („GDPR”).
10.7. Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștință faptul că
le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul
de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor.
Art. 11 – Încetarea Campaniei și asumarea Răspunderii imposibilității continuării
Campaniei

11.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unor evenimente ce constituie
forta majora, conform Codului Civil, sau în cazul imposibilitatii Organizatorilor, din
motive independente de voința lor, de a continua Campania.
11.2. În situația evenimentului de forță majoră sau a imposibilității Organizatorilor de a
continua Campania, Organizatorii vor notifica Participanții într-un termen rezonabil, cu
privire la situația intervenită.
11.3. Organizatorii vor fi exonerati de răspundere privind îndeplinirea obligatiilor pentru
perioada în care evenimentul de forță majoră există. Daca evenimentul de forță majoră
durează mai mult de 10 zile, Organizatorii vor avea dreptul să înceteze desfășurarea
Campaniei, fără a putea fi ținuți răspunzători față de Participanți.
11.4. În cazul în care Organizatorii sunt în imposibilitate de a continua Campania din
alte motive decât cele de forță majoră, astfel cum prevede art. 11.1., aceștia nu vor putea
fi ținuți răspunzători față de Participanți pentru niciun fel de daune cauzate sau care ar
putea fi cauzate din pricina deciziei de încetare a Campaniei.

Art. 12 - Alte Clauze
12.1. Deciziile Organizatorilor privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor
Participantilor.
12.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorilor care pot dispune liber
de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor lor.
12.3. Organizatorii este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă sau abuz care ar putea afecta Campania.
Data: 10.05.2022

