Regulamentul concursului „Panasonic Jaguar Racing Formuła E”
§ 1. PREVEDERI GENERALE
1. Concursul se desfășoară sub denumirea "Panasonic Jaguar Racing Formula E" (denumit în
continuare: Concurs).
2. Condițiile de participare la Concurs sunt specificate în prezentul Regulament (numit în
continuare: Regulament).
3. Organizatorul Concursului este Vacaloca Nogal i wspólnicy Spółka Komandytowa [Vacaloca
Nogal și partenerii, Societatea în Comandită], cu sediul în 01-620 Varșovia, str.Solskiego nr.11,
înscrisă în Registrul Comerțului, ținut de Judecătoria Raională a orașului capitală Varșovia,
Secția XIII Economică a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS0000330842, NIP[CIF]
5272603399 (numit în continuare: Organizator). Organizatorul este plătitor de impozit forfetar
pentru persoanele fizice care execută prestațiile cu titlurile prevăzute la art. 30 alin.1 pct.2 din
Legea privind impozitul pe venitul personal, legate de realizarea acestui concurs și care promit
premii în sensul art. 919, 920 și 921 din Codul civil.
4. Organizatorul desfășoară Concursul la comanda societății PANASONIC MARKETING
EUROPE GMBH Sp. z o.o., Sucursala în Polonia str. Wołoska 9a, 02-583 Varșovia (numit în
continuare: „Panasonic”), înscrisă în Registrul Comerțului, ținut de Judecătoria Raională a
orașului capitală Varșovia, Secția XIII Economică a Registrului Judiciar Național sub numărul
KRS000035284, NIP[CIF]: 1070016099.
5. Concursul se desfășoară pe teritoriul Republicii Polone - prin intermediul site-ului web
www.panasonic-race.pl, iar achiziționarea unui produs Panasonic - în conformitate cu
prevederile par.2 alin.3 de mai jos, poate fi efectuată pe teritoriul Republicii Polone, al României,
Ungariei și Bulgariei.
6. Concursul durează de la 1.03.2018 până la 29.03.2018, adică numai în această perioadă vă
puteți înscrie la concurs. Premiile se eliberează până la 25.05.2018. Plângerile pot fi prezentate
de către Participanți în conformitate cu art. §5 de mai jos.
7. În timpul Concursului, textul Regulamentului este disponibil la adresa www.panasonic-race.pl
și la sediul Organizatorului.
8. Participarea la Concurs este voluntară.
9. În cadrul Concursului, Participantul poate concura pentru câștigarea Premiilor Principale sau
Premiilor Adiționale.

§ 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. La Concurs pot participa numai persoanele fizice adulte (18 ani împliniți), care au capacitate
juridică deplină, au reședința pe teritoriul Republicii Polone, al României, Bulgariei și Ungariei
- care sunt cumpărători persoană fizică, care acționează în scopuri ce nu au legătură cu
activitatea comercială, economică, sau o profesie liberă - care vor îndeplini condițiile de
participare specificate în prezentul Regulament (numite în continuare: "Participant").
2. La Concurs nu pot participa membrii conducerii sau angajații Organizatorului sau ai lui
Panasonic, nici persoanele care colaborează cu Organizatorul pe baza acordurilor de drept civil.
La Concurs nu pot participa, de asemenea, membrii apropiați ai familiilor persoanelor
menționate mai sus. Prin membrii de familie menționați mai sus, se înțelege: ascendenți,
descendenți, frați, soți, soți și descendenți ai fraților, părinți și frați ai părinților precum și
persoanele aflate în relație de adopție (față de persoanele cu gradele de rudenie menționate
mai sus).
3. Produsele marca Panasonic - a căror cumpărare condiționează concurarea pentru Premii
Principale, sunt prezentate în Anexa nr.1 - Lista de produse promoționale, la acest
Regulament, care au fost achiziționate în oricare din magazinele online sau cele tradiționale
(autorizate), care își desfășoară activitatea în Republica Polonă, România, Bulgaria și Ungaria,

1

4.

5.
6.

7.

în perioada între 01.03.2018 și 29.03.2018 - denumite în continuare: "Produsele" în plural și
"Produsul" în singular. Lista comercianților cu amănuntul autorizați ai Beneficiarului constituie
anexa nr.2 la prezentul Regulament. Achiziționarea produselor la o dată diferită de perioada
menționată mai sus, într-un număr mai mic decât cel specificat în Regulament, și în alte
magazine decât cele indicate în Regulament, nu îndreptățește participarea la Concurs.
Cumpărarea de produse de pe piața secundară; achiziționarea unui produs recondiționat
(„refurbished“) sau reparat; achiziționarea unui produs de la o persoană fizică care nu
desfășoară o activitate economică; sau achiziționarea unui Produs care a fost contrafăcut sau
în vreun fel încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale societăților din grupul Panasonic,
nu vă dă dreptul să participați pentru Premiul Principal în Concurs. Achiziționarea a mai mult
de un Produs nu dă dreptul Participantului de a concura din nou pentru Premiul Principal și de
a adera din nou la Tema de Concurs.
Pentru a participa la Concurs - Participantul trebuie, în timpul Concursului, să îndeplinească
toate condițiile specificate în Regulament, în special:
a. să se familiarizeze cu regulile de participare la Concurs și să accepte Regulamentul
Concursului;
b. dacă Participantul dorește să concureze pentru Premiile Principale:
•
să achiziționeze cel puțin un (1) Produs în perioada și în magazinele indicate în alin.3 mai sus și
• să păstreze originalul bonului fiscal sau altui document care să confirme
cumpărarea Produsului,
c. să se înscrie la Concurs (numită în continuare ”Înscrierea”) în intervalul de la orele
00:00:01 în ziua de 01.03.2018 până la orele 23:59:59 în ziua de 29.03.2018 în modul
următor:
• completarea formularului de înscriere, disponibil la adresa: www.panasonicrace.pl Formularul de înscriere conține următoarele elemente: prenume și
nume, adresa de e-mail,
• acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
ale Participantului în scopurile legate de Concurs,
• bifarea online în cadrul formularului de înscriere a declarației care să
confirme că Participantul este major și nu aparține categoriei de persoane,
care nu pot participa la Concurs, astfel cum sunt ele definite în §2 alin.2 al
Regulamentului,
• bifarea online în cadrul formularului de înscriere a declarației despre
familiarizarea cu conținutul Regulamentului și angajamentul de a respecta
regulile Concursului, prevăzute în Regulament,
• exprimarea acordului pentru publicarea prenumelui și numelui Participantului
pe site-ul www. www.panasonic-race.pl – în cazul obținerii Premiului,
• realizarea Temei de Concurs, despre care este vorba la § 3 de mai jos - prin
intermediul aplicației de concurs, disponibilă pe site-ul www.panasonicrace.pl.
Organizatorul va verifica corectitudinea Înscrierilor trimise. Înscrierile fără datele personale ale
Participantului și alte elementele indicate la alin. 4 de mai sus - nu vor participa la concurs.
Este interzisă trimiterea de Înscrieri, inclusiv orice imagini, care conțin vulgarități, cuvinte în
general considerate jignitoare, alte descrieri considerate în general jignitoare sau care pot fi
considerate că încălca legea, bunele maniere, sau drepturile personale sau sentimentele
terților, în special conținut vulgar, propagarea violenței, discriminarea. Înscrierea care cuprinde
conținutul menționat mai sus nu va participa la Concurs.
Participantul - care concurează pentru Premiile Principale - este obligat, până la încheierea
Concursului, să păstreze dovada achiziționării Produsului care dă dreptul de a se înscrie la
Concursul pentru Premiul Principal. Înainte de ridicarea premiului, Participantul este obligat să
transmită Organizatorului dovada achiziționării Produsului care i-a dat dreptul de a efectua
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Înscrierea premiată. Prezentarea către Organizator a dovezilor de cumpărare a Produselor
constituie condiția pentru ridicarea Premiului Principal. Neprezentarea unei dovezi evidente de
cumpărare sau transmiterea unei dovezi incorecte de cumpărare va priva Participantul de
dreptul la acest Premiu.
8. Dovada achiziției (bon fiscal sau factură) va fi considerată ca o confirmare a cumpărării
Produselor dacă va îndeplini următoarele condiții:
▪
▪
▪
▪
▪

bonul fiscal sau factura vor fi lizibile;
data și ora emiterii bonului fiscal sau data cumpărării pe
factură se va încadra în perioada de durata concursului,
respectiv: în perioada de la orele 00:00:01 în ziua de
01.03.2018 până la orele 23:59:59 în ziua de 29.03.2018

§ 3. TEMA DE CONCURS
1. Tema de Concurs este aceeași pentru toți participanții, indiferent de tipul de Premiu pe care l-a
ales Participantul. Participantul alege tipul Premiului pentru care va concura în competiție - în
momentul începerii Temei de Concurs.
2. Participantul care a luat startul în categoria pentru Premiile Principale - poate, de asemenea,
lua startul în categoria pentru Premii Adiționale, totuși poziția sa, ocupată în cadrul Temei de
Concurs pentru Premii Adiționale - nu îi oferă posibilitatea de a concura pentru Premiile
Principale.
3. Tema de Concurs constă în găsirea de către Participant, pe site-ul Concursului, și anume:
www.panasonic-race.pl - pe pista de Formula E, amplasată acolo - a unor elemente ascunse,
adică: toate cele cinci produse Panasonic - în cel mai scurt timp posibil. Pe pista de Formula E
sunt ascunse produsele: Camera foto, căști audio, TV, Blu-Ray, Sistem Home Cinema.
Participantul descoperă produsele ascunse făcând clic pe produsul ascuns pe pista de Formula
E.
4. Timpul de efectuare a Temei de Concurs se va calcula de la momentul clic-ului pe START până
când toate cele cinci produse Panasonic, ascunse pe pista Formulei E, au fost găsite sau până
când Participantul a oprit timpul. Timpul se calculează utilizând cronometrul amplasat lângă
pista de Formula E.
5. Participantul poate să nu găsească toate cele cinci produse Panasonic și să oprească timpul,
renunțând la alte căutări - atunci nu este inclus în Clasament.
6. Fiecare Participant poate aborda Tema de Concurs de două ori - în categoria Participantului
care concurează pentru Premiile Principale și de două ori - în categoria Participantului care
concurează pentru Premiile Adiționale.
7. În Clasamentul Participanților se va înregistra doar cel mai scurt timp consumat de Participant
pentru executarea Temei de Concurs. Timpul mai lung - obținut de Participant, este înregistrat
- însă este respins automat de sistem și nu este inclus în Clasament.
8. Clasamentul Participanților este întocmit pe baza timpului obținut de fiecare Participant in care
acesta va depista toate produsele Panasonic, ascunse pe pista de Formula E. Clasamentul va
include Participantii, începând cu cea mai rapida rezolvare a Temei de Concurs. Pozițiile
Participanților care concurează pentru Premiile Principale, vor fi marcate în Clasament cu
simbolul "FE", pozițiile în Clasament fără simbolul "FE" se referă la Participanții care au luat
startul la categoria Participantului care concurează pentru Premii Adiționale.
9. Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale - va lua în considerare
numai timpurile obținute de acei Participanții care au cumpărat Produsul și care concurează
pentru Premiul Principal.
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10. Competiția Participanților care concurează pentru Premiile Adiționale - va ține seama și de
timpurile obținute de Participanții care nu au cumpărat Produsul și care concurează pentru
Premiile Adiționale.
11. Participantul care a achiziționat Produsul, poate primi doar un singur Premiu în Concurs. În
cazul în care Participantul care a cumpărat Produsul, a câștigat Premiul Principal, el nu va mai
avea dreptul să primească Premiul Adițional, în ciuda timpului realizat la Tema de Concurs și a
clasării printre primele 25 de locuri în Clasamentul categoriei Concursului pentru Premiul Adițional.
§ 4. PRINCIPIILE DE SELECTARE A CÂȘTIGĂTORILOR
1. Selectarea câștigătorilor Premiilor Principale și a Premilor Adiționale - prevăzute în Concurs, se
va face de către comisia de concurs (numită în continuare "Comisie"), desemnată de
Organizator, alcătuită din reprezentanți ai Organizatorului și Beneficiarului - având cel puțin trei
membri.
2. Organizatorul are dreptul să recheme un membru al Comisiei sau să numească un înlocuitor al
acestuia în cazul în care, din cauza anumitelor circumstanțelor, un membru al Comisiei nu își
poate îndeplini funcțiile.
3. Sarcina Comisiei constă în:
a. supravegherea unei desfășurării corecte a Concursului,
b. efectuarea unei evaluării a corectitudinii Temelor de Concurs,
c. desemnarea câștigătorilor Concursului,
d. anunțarea rezultatelor Concursului.
4. Selectarea câștigătorilor de Premii Principale și Premii Adiționale - care se va desfășura dintre
toți Participanții care au îndeplinit condițiile stabilite în Regulament, inclusiv îndeplinirea condiției
de concurare pentru Premiile Adiționale - va fi efectuată de către Comisie până la data de 3
aprilie 2018.
5. Stabilirea Câștigătorilor Premiilor Principale va fi efectuată de către Comisie până la data de 3
aprilie 2018 pe baza rezultatului Clasamentului - în partea referitoare la Participanții care
concurează pentru Premiile Principale.
6. Stabilirea Câștigătorilor Premiilor Adiționale va fi efectuată de către Comisie până la data de 3
aprilie 2018 pe baza rezultatului Clasamentului în partea referitoare la Participanții care
concurează pentru Premiile Adiționale și în partea referitoare la Participanții care concurează
pentru Premiile Principale.
§ 5. PREMII ȘI ELIBERAREA LOR
1. În Concurs sunt prevăzute următoarele premii:
1.1. Premii Principale pentru ocuparea primelor 11 locuri în Clasamentul Participanților, care au
efectuat achiziția Produsului și au concurat pentru Premiul Principal:
a) Locul I: două bilete pentru cursa de Formula E Pass ePrix Berlin, care va avea loc la data de
19.05.2018, premiul în valoare de 400 PLN brut și un voucher în valoare de 8 600 PLN brut
(valabil până 20.05.2018), care poate fi folosit în zilele 19-20 mai, care include cazarea în
spațiile de cazare alese de organizator, pentru două persoane, împreună cu două bilete dus
întors spre Berlin și înapoi la un aeroport internațional situat cel mai aproape de locul de
reședință a laureatului (aeroportul din care acesta a pleacă la eveniment). VOUCHER-ul este
legat direct de cursa de Formula E Pass ePrix Berlin cu o valoare totală de: 9000 PLN brut și
un premiu suplimentar în numerar de 999,9 PLN pentru ocuparea locului întâi în Clasamentul
printre Participanții care concurează pentru Premiile Principale; Organizatorul menționează că
utilizarea voucher-ului este posibilă numai în perioada 19 - 20 mai 2018.
Voucher-ul va putea fi folosit la următoarea agenție de voiaj: Visa Travel str. Piotrkowska 175;
90-447 Łódź, Polonia

4

b) Locul II: două bilete Pass ePrix Paris (premiul include: două bilete Premium Pass pentru
cursa de Formula E de la Paris din 28.04.2018, premiul în valoare de 400 PLN brut și un voucher
în valoare de 8600 PLN brut (cu data de expirare până la pe 30.04.2018), voucher-ul poate fi
folosit în zilele (28-29 aprilie), care include cazarea în spațiile de cazare alese de organizator
pentru două persoane, împreună cu două bilete dus întors, de avion spre Paris și înapoi la un
aeroport internațional situat cel mai aproape de reședința laureatului. VOUCHER-ul este direct
legat de cursa de Formula E Pass Prix Paris în valoare totală: 9000 PLN brut plus un premiu
suplimentar în numerar în valoare de 999,9 PLN - pentru ocuparea locului doi în Clasamentul
Participanților care concurează pentru Premiile Principale, Organizatorul menționează că
utilizarea voucher-ului este posibilă numai în perioada 28 - 29 aprilie 2018;
Voucher-ul va putea fi realizat la următoarea agenție de voiaj: Visa Travel str. Piotrkowska 175;
90-447 Łódź, Polonia
c) Locul III: televizorul Panasonic (TX 58EX780E) - în valoare de: 6099 PLN brut, împreună cu
un premiu suplimentar în numerar de 677,59 PLN(reprezentând taxele fiscale aferente
impozitării câștigului) - pentru locul trei ocupat în Clasamentul Participanților care concurează
pentru Premiile Principale;
d) Locul IV: Camera LUMIX (DMC G80 negru + 12_60MM) în valoare de 4399 PLN brut,
împreună cu un premiu suplimentar în numerar în valoare de 488,72 PLN(reprezentând taxele
fiscale aferente impozitării câștigului) - pentru ocuparea locului patru în Clasamentul
Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
e) Locul V: camera foto DC-GX800KEG în valoare de 2499 PLN brut, împreună cu un premiu
suplimentar în numerar de 277,63 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente impozitării
câștigului) - pentru ocuparea locului cinci în Clasamentul Participanților care concurează pentru
Premiile Principale;
f) Locul VI: un set de sonorizare (SC-BTT505EG-S) în valoare de 2449 PLN brut, împreună cu
un premiu suplimentar în numerar de 272,08 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente
impozitării câștigului) - pentru ocuparea locului șase în Clasamentul Participanților care
concurează pentru Premiile Principale;
g) Locul VII: playerul Blue-ray (DMP-UB300EG) în valoare de 1299 PLN brut, împreună cu un
premiu suplimentar în numerar de 144,31 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente impozitării
câștigului) pentru ocuparea locului șapte în Clasamentul Participanților care concurează pentru
Premiile Principale;
h) Locul VIII: un set de sonorizare (SC.-BTT465EG9) în valoare de 1158 PLN brut, împreună
cu un premiu suplimentar în numerar în valoare de 128,65 PLN (reprezentând taxele fiscale
aferente impozitării câștigului) - pentru ocuparea locului opt în Clasamentul Participanților care
concurează pentru Premiile Principale;
i) Locul IX: aparat de ras pentru bărbați (ESST3NK803) în valoare de 498 PLN brut, împreună
cu un premiu suplimentar în numerar de 55,32 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente
impozitării câștigului) - pentru ocuparea locului nouă în Clasamentul Participanților care
concurează pentru Premiile Principale;
j) Locul X: aparat de ras pentru bărbați (ESST3NK803) în valoare de 498 PLN brut, împreună
cu un premiu suplimentar în numerar de 55,32 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente
impozitării câștigului) - pentru ocuparea locului zece în Clasamentul Participanților care
concurează pentru Premiile Principale;
k) Locul XI: căști audio (Rp-btd10) în valoare de 449 PLN, inclusiv premiul suplimentar în numer
ar de 49,88 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente impozitării câștigului) - pentru ocuparea
locului unsprezece în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale.
1.2. Premii Adiționale: căștile audio (RP-HT161E-K) în valoare de 50 PLN brut, împreună cu un premiu
suplimentar în numerar în valoare de 5,55 PLN (reprezentând taxele fiscale aferente impozitării
câștigului) - vor fi acordate celor 25 de Participanți care concurează pentru Premiile Adiționale, atât celor
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care au cumpărat, cât și celor care nu au cumpărat Produsul, care vor ocupa cele mai bune locuri în
competiția din această categorie.
2. Premiile vor fi eliberate în conformitate cu prevederile legilor fiscale poloneze.
3. Participantul - care are reședința în Polonia (denumit în continuare "Rezident") - recunoaște și este
de acord că valoarea premiului suplimentar în numerar nu-i este plătită, ci este destinată pentru
achitarea de către Organizator a impozitului datorat pentru câștig în cadrul Concursului. Organizatorul,
în calitate de plătitor de impozit forfetar pe venit pentru persoanele fizice, înainte de a elibera premiul
câștigătorului, va calcula, va percepe și va plăti Organului fiscal competent impozitul forfetar pe venit
datorat în urma câștigului. Câștigătorul este obligat să furnizeze Organizatorului toate datele necesare
pentru îndeplinirea obligațiilor plătitorului.
4. Participantul - care are reședința în afara Poloniei (în continuare: "Nerezident") - recunoaște că
Premiile prevăzute de prezentul Regulament - îi vor fi eliberate luând în considerare regulile
fiscale privind realizarea și impozitarea veniturilor obținute de cetățeni străini pe teritoriul
Republicii Polone (deoarece concursul este înregistrat pe teritoriul acestei țări). Înainte de
eliberarea Premiului, Participantul - Nerezident - va fi rugat să prezinte certificatul de rezidență fiscală
sau să furnizeze alte documente și date - care ar putea fi necesare pentru eliberarea Premiului datorită
statutului de Nerezident. Participantul - care are reședință în afara Poloniei - Nerezident - recunoaște
și este de acord că suma premiului adițional în numerar poate să nu-i fie plătită, ci este destinată pentru
plata impozitului de către Organizator - dacă acest lucru va fi justificat de statutul fiscal al Nerezidentului.
5. Câștigătorul nu are dreptul să-și transfere pretenții pentru eliberarea premiului unei terțe părți.
6. Rezultatele concursului vor fi anunțate până la data de 04.04.2018 pe site-ul www.panasonic-race.pl.
7. Nu mai târziu de 06.04.2018, câștigătorii vor fi anunțați de către Organizator despre acordarea
premiilor prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail indicată de Participant.
8. Câștigătorii vor fi rugați să transmită adresa printr-un mesaj de e-mail, pentru ca Organizatorul să
poată trimite premiul acordat, în termen de 7 zile de la data primirii confirmării câștigului de la
Organizator. În plus, câștigătorii Premiilor Principale - vor fi rugați să facă dovada de cumpărare a
Produsului, neprezentarea unei dovezi lizibile de cumpărare sau prezentarea unei dovezi incorecte de
cumpărare va duce la refuzarea dreptului Participantului la Premiul Principal. În plus, Nerezidenții - vor
fi rugați să prezinte documentele și datele - la care se face referire în alin. 4 de mai sus.
9. Condiția de a primi Premiul este transmiterea de către câștigătorul Concursului a adresei de
corespondență și acordarea consimțâmăntului pentru prelucrarea acesteia în scopul Concursului.
Condiția suplimentară în cazul Nerezidenților - este respectarea condițiilor menționate la alin. 4 de mai
sus și consimțământul adecvat pentru prelucrarea datelor furnizate.
10. Termenul limită pentru eliberarea tuturor premiilor este 25.05.2018.
11. Premiile care nu se eliberează din motive independente de Organizator, rămân la dispoziția sa.
12. La ridicarea (eliberarea) Premiilor, Participantul este obligat să confirme în scris primirea premiului
în Concurs pe un document prezentat de persoana care livrează/eliberează Premiul - în cazul în care
un astfel de document va fi prezentat Participantului.
13. Toate sumele de bani sunt plătite Nerezidenților - prin transfer
într-un cont bancar - în echivalent
EUR la cursul de schimb mediu publicat de Banca Națională a Poloniei în ziua precedentă transferului
de către Organizator. Sumele cadou de pe cardurile, menționate în prezentul paragraf la alin. 1 punct
1.1 lit. a) și b) de mai sus - vor fi transferate către Nerezidenți în echivalentul EUR la cursul de schimb
mediu publicat de Banca Națională a Poloniei la data cumpărării lor de către Organizator.
§6. PRINCIPIILE PROCEDURII DE RECLAMAȚIE
1. Toate reclamațiile privind Concursul trebuie anunțate de Participant în scris la adresa sediului
Organizatorului sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: konkursy@vacaloca.pl.
Fiecare Participant are dreptul de a depune o plângere legată de Concurs începând cu ziua
desfășurării Concursului (de la 01.03.2018) până la data de 30.06.2018 (data ștampilei poștale sau
data corespondenței electronice este decisivă).
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2. Fiecare reclamație trebuie să conțină: numele, prenumele, adresa persoanei care a depus
reclamația, numărul de telefon și adresa de e-mail, care să permită contactul cu persoana care
depune plângerea, precum și o descriere detaliată și motivul reclamației.
3. Examinarea plângerii și trimiterea unei notificări către Participant cu privire la decizia Organizatorului
prin scrisoare recomandată expediată la adresa indicată în reclamație, are loc în decurs de 7 zile
de la data primirii reclamației, dar nu mai târziu de data de 14.07.2018. Organizatorul, examinând
reclamațiile, se conformează dispozițiilor prezentului Regulament.
4. Indiferent de procedura de reclamație, Participantul la Concurs are dreptul de a-și revendica
drepturile prin proceduri judiciare în fața instanțelor comune.

§ 7. DATE PERSONALE
Datele cu caracter personal ale Participantului sunt prelucrate numai în cadrul și în scopul Concursului,
în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (M.O. din
2016, poz. 922). Administratorul datelor personale este: PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
Sp. z o.o. Sucursala din Polonia str. Wołoska 9a, 02-583 Varșovia, înscrisă în Registrul Comerțului ținut
de Judecătoria Raională a orașului capitală Varșovia, Secția XIII Economică a Registrului Judiciar
Național sub numărul KRS000035284, NIP[CIF]: 1070016099. Fiecare Participant are dreptul de acces
la datele sale personale și de a le corecta sau modifica, precum și de a solicita eliminarea acestora.
Participarea la Concurs, furnizând astfel date personale necesare în acest scop, este voluntară.
Comunicarea datelor cu caracter personal este totuși o condiție pentru participarea la Concurs.
§ 8. CERINȚE TEHNICE, RISCURI LEGATE DE UTILIZAREA REȚELEI INTERNET
1. Pentru a coopera cu sistemul IT, utilizat de Organizator, și pentru a avea posibilitatea folosirii corecte
a serviciilor, Participantul trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe tehnice:
2. să dispuneți de un computer personal sau un alt dispozitiv compatibil; să aveți acces la Internet; să
aveți un cont de e-mail; să aveți acces la site-urile web, să aveți un browser web configurat în mod
corect;
3. Neîndeplinirea de către Participant a cerințelor tehnice menționate la alin. 2 de mai sus (în special,
o configurație diferită sau incompletă de software sau hardware) poate duce la incapacitatea de a
utiliza serviciile în cauză.
4. Beneficierea de către Participant de serviciile furnizate pe baza Regulamentului nu implică riscuri
speciale pentru Participant care să fie legate de utilizarea serviciilor prestate pe calea electronică,
cu excepția celor care apar frecvent în timpul utilizării rețelei publice de teleinformații.

§8. PREVEDERI FINALE
1. Participantul poate renunța în orice moment la participarea la Concurs prin trimiterea unui Formular
de Renunțare completat, disponibil pe site-ul web al Concursului, la adresa www.panasonicrace.pl.
2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Regulament, Participantul poate comunica
cu Organizatorul pe cale electronică prin intermediul site-ului Programului la adresa
www.panasonic-race.pl sau pe adresa de e-mail info@panasonic-race.pl.
3. Organizatorul informează că Concursul nu este sponsorizat în niciun fel, sau susținut de Facebook
sau asociat cu acesta. Datele transmise de Participant sunt furnizate Organizatorului, și nu
domeniului Facebook.
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4. Organizatorul declară că concursul nu este o loterie în sensul prevederilor Legii din 19 noiembrie
2009 privind jocurile de noroc (M.O. din 2016, poz. 471). Concursul constituie o promisiune publică
în sensul art. 919-921 din Codul civil.
5. În problemele care nu intră sub incidența Regulamentului, se aplică dispozițiile legislației poloneze,
aplicabile în mod general.
6. Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de Concurs, vor fi soluționate de o instanță
comună competentă.
7. Regulamentul a fost întocmit în versiunea poloneză și a fost tradus în limbile maghiară, română și
bulgară.
Anexa nr. 1 - Lista comercianților cu amănuntul autorizați ai PANASONIC.
Anexa nr. 2 - Lista produselor care participă la promoție

Anexa nr. 1 – Lista comercianților autorizați Panasonic
1. 220volt Magyarország Kft.
2. 3D FACTORY POLAND Sp. Z o.o.
3. AB FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
4. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL
5. ACTION S. A. w restrukturyzacji
6. ADIV Consulting Kft.
7. AGD MARKET SP. Z O. O.
8. ALTEX ROMANIA SRL
9. Amperel Ltd
10. ARTUR GRZYBCZYK "FOTO-PLUS"
11. AV Land Kft.
12. B2C E-BUSINESS
13. BEiKS B I K Machulski Sp.j.
14. Bemix Media Łukasz Bem
15. Best Byte Ker. és Szolg. Kft.
16. Best Electronics EOOD
17. Computer Emporium Kft.
18. CYFROWE.PL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
19. DANTE INTERNATIONAL SA
20. DigitCam Kft.
21. DLM Spółka z o.o.
22. Dynacord Bulgaria Ltd.
23. DYNAPHOS LTD
24. ELEKTRIS Maciej Tomczyk
25. EURO - NET SP. Z O.O.
26. EUROTRONICS EOOD
27. Extreme Digital Zrt.
28. F64 STUDIO SRL
29. Flasher Business Group SRL
30. Fomus Ltd.
31. FOTOJOKER SP. Z O. O.
32. Fotoplus Kft.
33. GALICJA TOMASZEK SP. Z O.O.
34. GZK Company COM SRL

35. HAPPYDENTAL Rafał Rogula
36. HAPPYDENTAL SP. Z O.O.
37. INTEC Bulgaria Ltd.
38. INTER CONSULT S. A
39. KOMPUTRONIK S.A.
40. Magnum-D Ltd.
41. Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
42. Mediker Bt.
43. MEGA NOCOŃ SPÓŁKA JAWNA
44. MSHP
45. MUSIC EXPRESS S.C
46. NEONET SPÓŁKA AKCYJNA
47. NIEWÓJT SP. Z O. O.
48. NOVAMED Sp. z o.o.
49. Omnis Sp. z o.o.
50. P&A Foto Nagyker Kft.
51. P.U.B. KFT. (Copyland)
52. PANAUDIO KFT.
53. PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE
ALBATROS
54. PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
55. Ramiris Europe Kft.
56. Rossmann Magyarország Kft.
57. SELENA ES LTD
58. SHOP DENT WOJCIECH MADEJ
59. Snitt Studio Kft.
60. STUDIO HI – FI spółka
61. T&T CONSULTING 2001 SRL
62. TAJMAX MIECZYŃSKI, GRACZ, LISZKA
63. TERG S.A.
64. Tesco International
65. Tokio Marine & Nichido Fire
66. TOTAL STAR SERVICE SRL
67. TREKO RAFAŁ NOWAKOWSKI
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68. UNICO SP. Z O.O.
69. VAS W.CZARNOOKI,
70. Videolux Ltd.
71. VÖRÖSKŐ KFT.

72. W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
73. WEST BUY SRL
74. X-SYSTEM ZRT.
75. Zora-M.M.S. Ltd.
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Anexa nr.2 – Lista produselor participante în promoție
Sisteme Audio
1. SC-MAX4000EK
2. SC-MAX7000EK
3. SC-AKX200E-K
4. SC-AKX660E-K
5. SC-CMAX5E-K
6. SC-HC1020EGA
7. SC-HC1020EGK
8. SC-HC1020EGS
9. SC-HC295EG-K
10. SC-HC295EG-W
11. SC-HC400EG-A
12. SC-HC400EG-K
13. SC-HC400EG-S
14. SC-HC400EG-W
15. SC-HC402EG-A
16. SC-HC402EG-K
17. SC-HC402EG-S
18. SC-HC402EG-W
19. SC-PM602EG-K
20. SC-PM602EG-S
21. SC-PMX150EGS
22. SC-PMX152EGS
23. SC-PMX80EG-K
24. SC-PMX80EG-S
25. SC-PMX82EG-K
26. SC-PMX82EG-S
27. SC-UA3E-K
28. SC-UA4E-K
29. SC-UA7E-K
30. SC-UX100E-K
31. SC-UX100E-W
32. SC-UX102E-K
33. SC-PM250BEGS
34. SC-PM250EC-S
35. SC-PM250EG-K
36. SC-PM600EG-K
37. SC-PM600EG-S

Caști
1. RP-BTD10E-K
2. RP-BTD5E-K
3. RP-BTS10E-A
4. RP-BTS10E-K
5. RP-BTS10E-W
6. RP-BTS10E-Y
7. RP-HTX80BE-C
8. RP-HTX80BE-H
9. RP-HTX80BE-K
10. RP-HTX80BE-R
11. RP-BTS30E-K
12. RP-BTS30E-R
13. RP-BTS30E-W
14. RP-BTS30E-Y
15. RP-BTS50E-K
16. RP-BTS50E-W

Camere Foto
1. DMC-G7WEG-K
2. DMC-G7WEG-S
3. DMC-G80HEG-K
4. DMC-G80MEG-K
5. DMC-G80WEG-K
6. DMC-GX80HEGK
7. DMC-GX80HEGS
8. DMC-GX80KEGK
9. DMC-GX80KEGS
10. DMC-GX80KEGT
11. DMC-GX80MEGK
12. DMC-GX80NEGK
13. DMC-GX80WEGK
14. DMC-GX80WEGS
15. DC-G9LEG-K
16. DC-G9MEG-K
17. DC-GH5EG-K
18. DC-GH5LEG-K
19. DC-GH5MEG-K
20. DC-GH5SE-K
21. DC-GX800KEGD
22. DC-GX800KEGK
23. DC-GX800KEGS
24. DC-GX800KEGT
25. DMC-G7HEG-K
26. DMC-G7HEG-S
27. DMC-G7KEG-K
28. DMC-G7KEG-S
29. DMC-G7MEG-K
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TV
Poland B24:B45
1. TX-49EX620E
2. TX-49EX600E
3. TX-49EX610E
4. TX-65EX700E
5. TX-50EX780E
6. TX-55EX600E
7. TX-58EX780E
8. TX-55EX610E
9. TX-58EX700E
10. TX-55EX620E
11. TX-65EX600E
12. TX-65EX610E
13. TX-65EX780E
14. TX-65EX700E
15. TX-75EX780E
16. TX-49EX633E
17. TX-50EX703E
18. TX-55EX633X
19. TX-58EX703E
20. TX-65EZ1000E
21. TX-55EZ950E
22. TX-65EZ950E
23. TX-77EZ1000E

Bulgaria
1. TX-49EX600E
2. TX-49EX610E
3. TX-50EX700E
4. TX-50EX780E
5. TX-55EX600E
6. TX-58EX780E
7. TX-55EX610E
8. TX-58EX700E
9. TX-65EX600E
10. TX-65EX610E
11. TX-65EX780E
12. TX-65EX700E
13. TX-75EX780E
14. TX-50EX703E
15. TX-58EX703E
16. TX-65EX703E
17. TX-65EZ1000E
18. TX-55EZ950E
19. TX-65EZ950E
20. TX-77EZ1000E

Hungary
1. TX-49EX600E
2. TX-50EX700E
3. TX-50EX780E
4. TX-55EX600E
5. TX-58EX780E
6. TX-58EX700E
7. TX-65EX600E
8. TX-65EX610E
9. TX-65EX780E
10. TX-65EX700E
11. TX-75EX780E
12. TX-49EX633E
13. TX-50EX703E
14. TX-55EX633E
15. TX-65EZ1000E
16. TX-55EZ950E
17. TX-65EZ950E

Romania
1. TX-49EX603E
2. TX-49EX600E
3. TX-49EX610E
4. TX-50EX700E
5. TX-50EX700E
6. TX-50EX780E
7. TX-55EX600E
8. TX-58EX780E
9. TX-55EX610E
10. TX-58EX700E
11. TX-55EX603E
12. TX-65EX600E
13. TX-65EX610E
14. TX-65EX780E
15. TX-65EX603E
16. TX-75EX780E
17. TX-50EX703E
18. TX-58EX703E
19. TX-65EX703E
20. TX-65EZ1000E
21. TX-55EZ950E
22. TX-65EZ950E
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Masini de barbierit
1. ES-LV9Q-S803
2. ES-LV6Q-S803
3. ES-LV9N-S803
4. ES-LV7N-S803
5. ES-LV6N-S803
6. ES-LV65-S803
7. ES-CV51-S803
8. ES-LT6N-S803
9. ES-LT2N-S803
10. ES-LL41-K503
11. ES-LL21-K503
12. ES-LF51-S803
13. ES-ST25KS803
14. ES-ST3N-K803
15. ES-RF31-S503
16. ES-RT87-S503
17. ES-RT67-S503
18. ES-RT57-S503
19. ES-RT47-S503
20. ES-RT37-S503
21. ES-RT33-S503
22. ES-RL21-S503
23. ES-SL41-A503
24. ES-SL41-S503
25. ES-SL33-K503
26. ES-SL33-S503
27. ES-RW30-S503
28. ES-SA40-S503

Aparate de tuns barba
1. ER-SB60-S803
2. ER-SB40-K803
3. ER-GB96-K503
4. ER-GB86-K503
5. ER-GB80-S503
6. ER-GB70-S503
7. ER-GB60-K503
8. ER2171S503
9. ER2302K803
10. ER2061K503
11. ER-GB52-S503
12. ER-GB42-K503
13. ER-GB40-A503
14. ER-GB40-S503
15. ER-GB40-K503
16. ER2403K503
Masini de tuns
1. ER-SC60-S803
2. ER-SC40-K803
3. ER-GC71-S503
4. ER-GC51-K503
5. ER-GC50-K503
6. ER-GC20-K503
7. ER-GS60-S503
Periuțe de dinți
1. EW-DE92-S803
2. EW-DL82-W803
3. EW-DL83-W803
4. EW-DL75-S803
5. EW-DM81-W503
6. EW1031S845
7. EW1031P845
8. EW1031A845
9. EW1031CM845

Aparate de tuns
profesionale
1. ER-GP80-K801
2. ER-DGP82K801
3. ER-FGP82K802
4. ER-HGP82K803
5. ER-GP80-K833
6. ER1611K801
7. ER-DGP72K801
8. ER-FGP72K802
9. ER-HGP72K803
10. ER1611N801
11. ER1611K833
12. ER-DGP62K801
13. ER-FGP62K802
14. ER-HGP62K803
15. ER1512K801
16. ER1421S501
17. ER1411S501
18. ER-GP22-K801
19. ER-GP21-K801
20. ER-GP30-K501
21. ER-RZ10-K801
Ingrijirea parului
1. EH-NA66-K825
2. EH-2N03-K825
3. EH-PHS9KK825
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Accesorii aparate de tuns
profesionale
1. WER-9P10-Y
2. WER-9P30-Y
3. WER935Y136
4. WER9713Y136
5. WER9714Y136
6. WER9900Y136
7. WES003P803
8. WES9273Y136
9. WER9181Y136
10. WER9352Y136

Epilatoare
1. ES-ED96-S503
2. ES-EL8A-P503
3. ES-ED93-P503
4. ES-ED92RP503
5. ES-ED90-P503
6. ES-ED53-W503
7. ES-EL3A-N503
8. ES-EL2A-A503
9. ES-ED23-V503
10. ES-ED22-V503
11. ES-ED20-V503
12. ES-WS24-P503
13. ES-WH80-P803
14. ES-WS14-P503

Îngrijire nas & detalii
1. ER-GD60-S803
2. ER-GD50-K803
3. ER-GN300-K503
4. ER-GN30-K503
5. ER412N501
6. ER115K301
7. ER112B301
8. ER-GN25VP503

Irigatoare
1. EW-DJ40-W503
2. EW-DJ10-A503
3. EW1611W503
4. EW1211W845
5. EW1411H845

Periuțe de dinți
1. EW-DE92-S803
2. EW-DL82-W803
3. EW-DL83-W803
4. EW-DL75-S803
5. EW-DM81-W503
6. EW1031S845
7. EW1031P845
8. EW1031A845
9. EW1031CM845
10. EW-DS90-K503
11. EW-DS90-R503
12. EW-DS90-P503

Îngrijire piele
1. EH-XS01-N503
2. EH-XT20-N503
3. EH-XC10-N503
4. EH-2S01-W503
5. EH-2S02-W503
6. EH-2S03-W503
7. EH-2S04-W503
8. EH-2S03-W503
9. EH-2S04-W503

Aparat de tuns pentru
părul corporal
1. ER-GK60-S503
2. ER-GK40-A503
3. ER-GK40-S503
Aparat de tuns
multifuncțional
1. ER-GY10CM504

i-SHAPER
1. ER-GD60-S803
2. ER-GD50-K803

Îngrijirea piciorului
1. ES-WE22-P503
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