Regulament–Vot Public „Chivas The Venture”
REGULAMENTUL OFICIAL AL VOTULUI PUBLIC „Chivas The Venture”
24.11.2016 - 05.01.2017 orele 23:59
ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Votul public „Chivas The Venture”, denumit în continuare „Votarea”, este organizat de societatea cu
numărul SC268758, Chivas Brothers Limited, constituită în Scoția, competiția locală fiind condusă
de SC. PERNOD RICARD ROMANIA SRL, având sediul in București, str. Verzișori nr. 52, sector 4,
cu nr. ORC J40/3859/2000 și Cod Unic de Înregistrare RO12938183040301(numită în prezentul
regulament “Organizatorul”).
ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Votarea „The Venture” se va desfășura începând cu data de 24.11.2016 ora 00.00, până la data de 5.01.2017, orele23.59, pe site-ul www.TheVentureVote.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a
întrerupe sau de a prelungi perioada campaniei promoționale.
ART. 3. PARTICIPANTII
La votare pot participa toate care intră pe site-ul www.TheVentureVote.ro și completează formularul
de vot, validând ulterior votul cu ajutorul link-ului primit automat pe adresa de e-mail completată.
Completarea formularului fără ca votul să fie validat prin accesarea link-ului atașat aduce automat
anularea votului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula voturile participanților care nu respectă condițiile
menționate anterior.
ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La votare are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 18 ani, care
îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul regulament. Participarea la această votare are valoare
de acceptare integrală şi liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.
Persoanele juridice nu au dreptul de a participa la acest concurs.
ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE
Votarea este gratuită și se poate face o singură dată de pe aceeași adresă de e-mail.
Votanții pot alege business-ul preferat din cei 5 concurenți care au acces în finala locală, pe baza
descrierilor disponibile.

ART. 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR
Câștigător al premiului publicului va fi desemnat participantul care a adunat cele mai multe voturi
până la finalul Votării, care se încheie pe 05.01.2017. Câștigătorul va fi anunțat pe data de
06.01.2017, premiul pentru acesta constând în suma de 3.000 €.
ART.7 INCETAREA VOTĂRII
Prezenta votare poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră,
conform legislației în vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive
independente de voința sa, de a continua prezenta votare.
Art. 8. DIVERSE
Prin înscrierea la Votare, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își
exprimă acordul în privința acestora. Participarea la Votare implică acceptarea expresă a
participanților ca datele lor personale (nume, prenume) să fie păstrate și prelucrate de Operator, în
scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.
Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terți.
Participanților la Votare le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a
acestor date.

