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Regulamentul Oficial al campaniei  

“Spala-ti masina si castiga premii" 

Art. 1 ORGANIZATORI 

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Spala-ti masina si castiga premii” este MOL România Petroleum Products 

S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în  Cluj-Napoca, Clădirea C-D The Office, Bulevardul 21 

Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Poștal 400604, cod TVA RO 7745470, număr de înregistrare 

la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85 INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj, denumită 

în continuare „Organizator”. 

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii.  

Regulamentul este întocmit şi va f i făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Prezentul Regulament sau 

eventualele acte adiţionale la acesta vor f i disponibile în vederea consultării de către participanţi pe site -ul w eb al 

Organizatorului w ww.molromania.ro precum și în format f izic, în benzinăriile participante ce fac parte din Grupul MOL din 

Romania, menționate în  Anexa 1 a prezentului Regulament. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modif ica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va aduce la cunoştinţa 

publicului modif icările operate, înainte de intrarea acestora in vigoare, prin publicare pe site-ul w ww.molromania.ro precum şi 

în format f izic, în benzinăriile participante ce fac parte din Grupul MOL din Romania, menționate în  Anexa 1 a prezentului 

regulament. 

 

Participarea la aceasta campanie promoţională implică acordul, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a prezentului 

Regulament de către toţi participanţii la Campanie. 

 

Art. 2 ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI    

Campania “ Spala-ti masina si castiga premii" este organizată şi se desfăşoară în benzinăriile Grupului MOL din România 

menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modif icări listei de 

benzinării din Anexa 1 pe parcursul promoţiei, modif icările urmând a f i comunicate clienţilor pe w ww.molromania.ro şi respectiv 

în benzinăriile Grupului MOL din România participante la campanie. 

Regulamentul Campaniei precum si informaţii suplimentare despre campanie pot f i obţinute NON STOP sunând la linia verde 

MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, pe w ww.molromania.ro sau în benzinăriile Grupului MOL din România 

participante la campanie. 

 

 

Art. 3  PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania “ Spala-ti masina si castiga premii" va începe la data de 16 martie 2019, ora 00:00:00 şi se va încheia la data 

de 31 mai 2020, ora 23:59:59. 

 

Art. 4  PRODUSE PARTICIPANTE  

Produsele participante la această campanie sunt toate programele de spalare automate (Basic, Standard, Premium, 

SuperPremium), comercializate în benzinăriile Grupului MOL in Romania, menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament.  

Modalitatea de plată acceptată este numerar și/ sau card bancar. 

 

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este adresată tuturor persoanelor f izice, care au împlinit 18 ani până la data de 16 martie 2020 si care 

achizitioneaza cel putin un program de spalare automat în oricare dintre benzinăriile participante in campanie ale Grupului 

MOL din România, menționate în Anexa nr. 1,  achitând contravaloarea acestora cu numerar sau card bancar.  

Pentru a beneficia de unul din premiile zilnice, 1.000 x lichide de parbriz EVOX 2L Citrus Breeze, prin tragere instanta la sorti, 

clienții trebuie să achizitioneze orice program de spalare automat, iar pentru a beneficia de unul din premiile garantate, 10.000 

x odorizante MOL pentru masina, clientii clienții trebuie să achizitioneze cel putin un program de spalare SuperPremium, până 

în data de 31 mai 2020, ora 23:59:59.   

Clienții care utilizeaza un card MultiBonus activ, emis de Organizator, la achiziția oricaror trei programe de spalare automata 

pe trei bonuri f iscale diferite, adica la efectuarea a 3 tranzactii care sa contina f iecare cel putin un program de spalare 

automata, în intervalul 16 martie 2020 ora 00:00:00 – 31 mai 2020, ora 23:59:59, primesc o spalare automata cadou la a patra 

tranzactie, efectuata pana pe 31 mai 2020. 

Nu pot participa la Campanie: angajaţii Organizatorului, ai Agenţilor care operează staţiile de distribuție carburanți participante 
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la Campanie, ai Agențiilor care participă la organizarea Campaniei, precum şi rudele și afinii de gradul I și II şi soţul / s oţia 

acestora. 

 

 

Art. 6  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI ȘI PREMIILE ACORDATE 

6.1. În cadrul acestei campanii Organizatorul oferă următoarele premii c lienților care achizitioneaza cel putin un program de 

spalare automat: 

 

a. Se vor acorda, pe loc, 1.000 lichide de parbriz EVOX 2L Citrus Breeze (pe toata durata campaniei), f iecare in valoare 

de 14,7 Lei (TVA inclus) prin tragere la sorți în sistem informatic, astfel cum este menționat la art. 8.1. Valoarea totala 

estimata a acestor premii este de 1.000 x  14,7 Lei = 14.700 Lei, TVA inclus  

  

b. Se vor acorda, pe loc, 10.000 odorizante MOL pentru masina (pe toata durata campaniei), f iecare in valoare de 1,44 

lei. Valoarea totala a acestor premii este de 10.000 x 1,44 lei = 14.400 lei + TVA  

 

c. Un program de spalare automata cadou la o patra tranzactie, pentru clientii MultiBonus care utilizeaza cardul de 

loialitate pentru achizitionarea a 3 programe de spalare automata pe 3 bonuri f iscale diferite (adica pe tranzactii 

diferite) in perioada 16 martie – 31 mai 2020.  

 

Valoarea totală a premiilor de la punctele 6.1.a. si 6.1.b. este 29.100 Lei + TVA. 

 

 

6.2. Pentru a participa la campanie, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

 

- să achiziționeze minimum un program de spalare automata la o singură tranzacţie (un singur bon f iscal cu TVA inclus), 

conform Art. 5, din reţeaua benzinăriilor MOL participante la campanie conform Anexei 1 la prezentul Regulament, în perioada 

de desfăşurare a Campaniei (menţionată în Articolul 3), achitând contravaloarea acestora cu numerar si / sau card bancar. 

 

Participanţii la această campanie au dreptul să participe cu un număr nelimitat de bonuri. În cazul prelungirii campaniei după 

data de 31 martie 2020, termenul în care clienții se pot înscrie la tragerea la sorți poate f i de asemenea extins și va f i comunicat 

printr-un act adițional la prezentul regulament.  

 

- in cazul clientilor MultiBonus: sa foloseasca un card de loialitate activ, emis de Organizator pentru achizitia or icaror trei 

programe de spalare automata pe trei bonuri f iscale diferite, adica la efectuarea a 3 tranzactii care sa contina f iecare cel putin 

un program de spalare automata, în intervalul 16 martie – 31 mai 2020. Acestia vor primi o spalare automata cadou la a patra 

tranzactie, efectuata pana pe 31 mai 2020. Programul de spalare automata de pe al patrulea bon f iscal, oferit cadou, se va 

afisa pe bonul f iscal cu o reducere de 100% din valoarea sa.  

 

Regulamentul Campaniei precum și informaţii suplimentare despre campanie pot f i obţinute NON STOP sunând la linia 

verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea sau pe w ww.molromania.ro 

 

Art. 7 CONDITII DE VALIDARE  

Participanţii la campanie trebuie să îndeplinească condiţiile stipulate în art. 5 şi art. 6. 

 

Art. 8 TRAGEREA LA SORȚI 

 

8.1. Pentru premiile mentionate la art. 6.1.a 

Pe tot parcursul campaniei se programează zilnic benzinăriile pentru care  va  f i posibilă câştigarea celor 1.000 de lichide de 

parbriz EVOX 2L Citrus Breeze. Pentru programarea campaniei se va estima numărul tranzacţiilor la f iecare benzinărie. La 

începutul zilei, o aplicaţie IT va alege aleator numărul tranzacţiei câştigătoare. În momentul în care numărul tranzacţiei curente 

va f i egal cu  numărul tranzacţiei câştigătoare (aleasă aleator la începutul zilei), bonul va f i considerat câştigător. Premiile se 

vor acorda in limita stocului disponibil. 

 

Mesaje afisate în cazul bonurilor câştigătoare a lichidelor de parbriz EVOX 2L: 

 

Mesaj Casa: 
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AI CASTIGAT 1 LICHID DE PARBRIZ EVOX! 

Mesaj Bon: 

FELICITA RI! AI CASTIGAT 1 LICHID DE 

PARBRIZ EVOX 2L CITRUS BREEEZE! 

 

 

 

 

8.2. Pentru premiile menționate in art. 6.1.b. – se vor acorda instant la f iecare achizitie de program de spalare automata 

SuperPremium, in limita stocului disponibil. 

 

 

Art. 9. ACORDAREA PREMIILOR 

 

Pentru premiile menționate la art. 6.1.a. si 6.1.b. clienții câștigători pot intra pe loc în posesia premiului constând într-un lichid 

de parbriz EVOX 2L Citrus Breeze si/ sau a unui odorizant MOL pentru masina. Se va întocmi un tabel între câștigători şi 

reprezentantul Organizatorului MOL România Petroleum Products S.R.L., un tabel ce va conţine denumire premiu, serie & 

numar bon care atesta achizitia a minimum unui program de spalare automata, numele si semnatura castigatorului  

 

 Premiile mentionate in art. 6.1.c se acorda in mod automat, la utilizarea cardului MultiBonus. 

 

 

Art. 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

 

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale câştigătorilor la această campanie în 

conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor f izice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Datele cu caracter personal nu vor f i dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor impuse de lege. Conform art. 42 alin.2 din  

Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ş i serviciilor de piaţă, cu modif icările ulterioare,  

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor câştigătorilor.  

 

Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai 

sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul 

Dvs., Datele Personale vor f i stocate și păstrate de către MOL România până la momentul la care vă retrageți consimțămâ ntul 

acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 

retragerea acestuia. De asemenea, Datele Personale care se regăsesc în orice documente justif icative care stau la baza 

inregistrarilor in contabilitatea f inanciara se pastreaza in arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului 

f inanciar în care au fost întocmite documentele justif icative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând,  în 

cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui 

scop vor f i păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se 

șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.  

 

Drepturile participanților privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:  

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către  

MOL România;  

 

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România  prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz af irmativ, 

acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.  

 

Dreptul la rectif icare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustif icate, rectif icarea Datelor Personale inexacte care vă privesc 

sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.  

 

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustif icate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai s unt 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat 

pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au 

fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.  

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea 

datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea 

utilizării lor; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționar ea prelucrării, veți fi 

informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.  
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Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate f i citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele 

tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se 

efectuează prin mijloace automate.  

 

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de 

MOL România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia  

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice 

prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce 

efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.  

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro 

(ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul 

MOL România, la recepție.  

 

După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustif icate, și în 

termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate f i prelungită cu două luni atunci când este necesar,  

ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, 

în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.  

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod 

postal 010336, Bucuresti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  

 

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: 

datepersonale@molromania.ro Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă pe w ebsite-

ul nostru w ww.molromania.ro 

 

Art. 11. TAXE 

 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător i în 

conformitate cu Legea 571/2003 privind codul f iscal, orice alte obligaţii de natură f iscală sau de orice altă natură, în legă tură 

cu acestea, f iind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

 

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltu ielilor  

normale de desfăşurare a campaniei (cum ar f i tarifele normale stabilite de Poşta Română în cazul solicitării Regulamentul ui, 

cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, tarifele 

percepute la infoline 021/204.85.26 - număr cu tarif normal - şi/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din 

orice reţea, numere la care participanţii pot cere NON STOP informaţii cu privire la campanie). 

 

Art. 12. FORŢĂ MAJORĂ  

 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate f i controlat, remediat sau previzionat 

de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin 

Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice 

fel, o defecţiune a softw are-ului utilizat în vederea desemnării câştigătorilor, care îl face total sau parţial inutilizabil, definitiv  

sau pentru o perioadă de timp, o defecţiune a reţelei de informatică utilizate, care o face total sau parţial inutilizabilă, definitiv  

sau pentru o perioadă de timp etc. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform condiţiilor prevăzute în prezentul 

Regulament, Organizatorul va f i exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.  

 

Art. 13. LITIGII 

 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie vor f i soluţionate pe cale amiabilă. Dacă 

soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va f i dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti  

 

 

 

Art. 14. REGULAM ENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

 

Regulamentul oficial al campaniei “ Spala-ti masina si castiga premii" va f i publicat pe site-ul w ww.molromania.ro începând 

cu data de 16 martie 2020, şi va f i disponibil în mod gratuit NON STOP oricărui solicitant în benzinăriile ce fac parte din Grupul 

MOL, din Romania, participante (vezi anexa 1 la prezentul Regulament), la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil 

mailto:datepersonale@molromania.ro
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din orice reţea, prin e-mail la contact@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisă făcută la sediul Operatorului, MOL 

România Petroleum Products SRL, Cluj Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea C-D The Office Etaj 1, 

Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604. 

 

 

Art. 15.  INCETAREA CAMPANIEI 

 

Prezenta Campanie poate înceta în urmatoarele situaţii: 

-  împlinirea termenului pentru care a fost anunţată campania; 

- apariţiei unui eveniment ce constituie fortă majoră sau în cazul imposibilităţ ii Organizatorului, din motive independente de 

voinţa sa, de a continua prezenta Campanie 

 

Anexa nr. 1  

 

Lista benzinăriilor MOL participante la promoție: 

Nume statie Adresa Oras 

Satu Mare 1 Henri Coanda Str. Henri Coanda FN, Satu Mare Satu Mare  

Brasov 1 Calea Bucuresti CALEA BUCURESTI 101 , Brasov Brasov  

Odorheiu Secuiesc Beclean str. BECLEAN nr. 14, Odorheiu Secuiesc Odorheiu Secuiesc 

Bucuresti Postavarul str .Postavarul nr. 24-42 ,sector 3  Bucuresti  

Brasov 2 Cristianului Sos.Cristianului nr.8A Brasov  

Bucuresti Turnu Magurele Str. Turnu Magurele nr. 110-114, 116-122, sect. 4 Bucuresti 

Bucuresti Ramnicu Valcea Bucuresti, str. Rm.Valcea 12, sector 3 Bucuresti  

Brasov 3 Grivitei Bd. Grivitei nr. 2A, Brasov Brasov  

Sfantu Gheorghe 1 Decembrie Bdul 1 DECEMBRIE 1918, FARA NUMAR Sf. Gheorghe 

Targu Mures 1 Gheorghe Doja str. Gheorghe Doja nr. 76, Tg. Mures Tg Mures 

Miercurea Ciuc Brasovului str. Brasovului, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Miercurea Ciuc 

Sibiu 1 Alba Iulia soseaua Alba Iulia nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu Sibiu 

Bucuresti Iuliu Maniu bdul Iuliu Maniu nr. 15B, sector 6, Bucuresti Bucuresti 

Constanta 1 Mangaliei str. Mangaliei fn, Constanta Constanta 

Alba Iulia Clujului strada Alexandru Ioan Cuza nr. 4, Alba-Iulia, jud. Alba Alba Iulia 

Arad 1 Iuliu Maniu str. I. MANIU nr. 56-62, ARAD Arad  

Baia Mare 2 Vasile Alecsandri Str. Vasile Alecsandri FN, jud Maramures Baia Mare  

Resita 1 Republicii Intersectia DN 58B -Bdul Republicii, Resita Resita  

Timisoara 1 Liviu Rebreanu Timisoara, Bdul Iosif Bulbuca nr. 9 Timisoara  

Lugoj Semenicului Str. Semenicului, Lugoj Lugoj 

Cluj-Napoca 2 Dorobantilor str. Dorobantilor nr. 58-60, Cluj - Napoca, jud. Cluj Cluj-Napoca  

Galati 1 Teodor Neculuta str. THEODOR NECULUTA nr. 24, Galati Galati  

Bucuresti - Muncii B-dul Decebal, Nr. 23, Sector 3, Bucuresti Bucuresti 

Bucuresti - Timpuri Noi Calea Vacaresti, Nr. 132 - 134, Sector 4, Bucuresti Bucuresti 

Bucuresti - Barbu Vacarescu 2 Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2, Bucuresti Bucuresti 

Bucuresti - Caramfil Strada Nicolae Caramfil, Nr. 76 - 80, Sector 1, Bucuresti Otopeni 
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