#MYKELLOGGSMOMENT

Termeni și condiții - versiunea completă
Acești termeni și condiții prevalează în cazul unui conflict sau al unei inconsecvențe cu alte comunicări, inclusiv
materiale publicitare sau promoționale. Instrucțiunile de înscriere sunt considerate parte integrantă din termeni
și condiții și, prin înscrierea la această promoție, toți participanții vor trebui să accepte și să respecte termenii și
condițiile.
Păstrați o copie pentru consultare.
Promotor: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Germania.
NU TRIMITEȚI ÎNSCRIERI LA ACEASTĂ ADRESĂ.
Eligibilitate
1) Această promoție este deschisă rezidenților din Ungaria, Polonia, Republica Cehă, România și Croația, cu
vârsta minimă de 18 ani.
2) Această promoție exclude angajații Kellogg („Promotorul”), rudele lor apropiate, companiile afiliate,
distribuitorii, agenții, agențiile implicate în promoție sau orice alte profesii implicate în promoție.
3) Sunt necesare accesul la internet și un cont de Instagram. Nu este necesară o achiziție.
4) Înscrierile se limitează la o înscriere per persoană pe zi. Oricine încearcă să se sustragă acestei reguli, folosind
detalii personale alternative, inclusiv prin, dar fără a se limita la crearea mai multor conturi de Instagram, va fi
descalificat. Înscrierile (în masă sau de alt fel) efectuate de grupuri de comercianți, grupuri de consumatori sau
terțe părți nu vor fi acceptate. Dacă devine evident că un participant repostează același conținut de mai multe
ori sau folosind un computer (computere) pentru a se sustrage acestei condiții prin utilizarea, spre exemplu, a
unui „script”, a „forței brute” sau oricărui alt mijloc automatizat, înscrierile persoanei respective vor fi
descalificate și premiul acordat va fi nul.
Perioada promoției
5) Perioada promoției este deschisă între 01.04.19 și 30.09.19.
Cerințe privind înscrierile
6) Participanții trebuie să partajeze pe contul lor de Instagram o fotografie cu bolul pentru mic dejun pe care
l-au preparat cu alimentele Kellogg’s, folosind hashtagul „#mykelloggsmoment” în postare.
7) Participanții care nu oferă detalii corecte sau cei care se înscriu în numele altcuiva vor fi descalificați, la
latitudinea promotorului.
8) Pentru ca înscrierile lor să fie acceptate, participanții trebuie să aibă un profil de Instagram vizibil. Profilurile
private participante nu pot fi văzute, prin urmare, nu pot fi acceptate.
9) Există numeroși factori în afara controlului promotorului care pot interfera cu funcționarea rețelei Instagram.
Promotorul nu garantează, așadar, accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la această platformă.
10) Înscrierile incomplete, ilegibile, incorect direcționate sau întârziate nu vor fi acceptate. Dovada trimiterii nu
va fi acceptată ca dovadă de livrare. Promotorul nu își asumă răspunderea pentru înscrierile întârziate,
incomplete sau pierdute din motive tehnice sau din alte cauze.
11) Promotorul monitorizează răspunsurile la această promoție și, în cazul în care răspunsurile sau alte postări
anterioare făcute de participant sunt sau ar putea fi considerate ca fiind nerespectuoase față de alți membri
ai comunității Instagram, sau care au un conținut care este probabil să cauzeze sau ar putea cauza jigniri sau
disconfort, acestea vor fi eliminate din promoție. Utilizarea de către dvs. a rețelelor Facebook, Instagram sau
Twitter se supune termenilor și condițiilor de aici:
Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511
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12) Înscrierile participanților vor fi considerate nevalide, dacă orice postare:
a. are conținut defăimător, răutăcios, indecent, dezagreabil sau un alt fel de conținut necorespunzător;
b. are conținut care este în detrimentul reputației Kellogg’s și/sau al produselor sale;
c. include numele unui individ fără permisiunea explicită a acestuia; sau
d. în opinia rezonabilă a promotorului, cauzează o ofensă generalizată sau gravă (ținând cont de
standardele sau opiniile prevalente ale comunității).
13) Prin participarea la promoție, participanții autorizează și acordă promotorului și companiilor sale afiliate
dreptul exclusiv, fără redevențe, perpetuu, internațional, irevocabil și sublicențiabil de a utiliza, reproduce,
reface, modifica, adapta, publica și afișa acest conținut în orice scop în orice sursă media (inclusiv, dar fără a se
limita la repostarea înscrierii participantului sau modificări ale acesteia pe contul de Instagram, de Facebook
sau pe alt cont digital sau de rețea socială al promotorului; și/sau prezentarea fotografiilor profesionale ale unui
participant pe ambalaj sau pe alte materiale), fără remunerație, restricții de utilizare, atribuire sau răspundere.
Participanții sunt de acord să nu pretindă drepturi morale în raport cu o astfel de utilizare, în cazul în care le
revin drepturi morale privind conținutul. Participanții garantează că materialele nu conțin niciun fel de material
supus drepturilor de autor, sunt lucrările lor originale, nu au fost copiate, integral sau parțial, de la un terț și au
autoritate deplină pentru a acorda aceste drepturi. Participanții garantează, de asemenea, că orice persoană
prezentată (dacă este cazul) și-a exprimat permisiunea explicită și/sau orice copil (cu vârsta sub 18 ani) are
acordul părinților sau al tutorelui.
Premii
14) Următoarele premii sunt disponibile pentru a fi câștigate:
a.
1 premiu principal constând
		
i.
într-o ședință foto profesională a înscrierii câștigătoare ce are loc pe 16.11.2019, și
			
include călătoriile, micul dejun și cazare, conform detaliilor din clauza 16, și
		
ii.
prezentarea fotografiei profesionale pe unul dintre produsele Kellogg’s participante pe o
			
perioadă limitată (produsul Kellogg și perioada sunt la latitudinea promotorului; pro		
			
motorul își rezervă dreptul de a alege o fotografie profesională pentru prezentare, care
			
poate să nu fie o reproducere completă a imaginii alese ca fiind câștigătoare).
b.
10 premii zilnice constând într-un bol pentru micul dejun Kellogg’s și trei (3) produse pentru mic
		
dejun Kellogg’s aleatorii.
15) Premiile nu sunt transferabile integral sau parțial și sunt nerambursabile.
16) Fiecare premiu principal include călătoriile, micul dejun și cazare pentru ședința foto din Hamburg, conform
detaliilor de mai jos, și este supusă, în orice caz, disponibilității:
a.
Un bilet de călătorie dus-întors la clasa economic către locația ședinței foto din Hamburg (zbor/
		
tren/autobuz – urmează a fi stabilit de promotor, la latitudinea sa), pentru un adult, dintr-un 		
		
aeroport internațional/gară/stație de autobuz din țara de reședință a câștigătorului (care poate
		
fi una din țările specificate în clauza 1) către aeroportul/stația principală din Hamburg, în valoare
		
de maximum 1.500 €, inclusiv solicitări pentru bagaj de cală sau alocare prealabilă a locului.
b.
Cazarea într-o cameră de hotel din Hamburg, la alegerea promotorului, pentru maximum două
		
nopți, între 15.11.2019-17.11.2019 pentru o persoană (inclusiv mic dejun).
c.
Brunch duminică, 17.11.2019 cu toți câștigătorii.
d.
Preluare cu taxiul de la aeroport la hotel și de la hotel la aeroport.
Dacă participanții doresc să își prelungească șederea sau dacă doresc să fie însoțiți de o persoană, trebuie să se
organizeze pe cont propriu (rezervare la hotel, zboruri etc.) și trebuie să acopere personal costurile suplimentare
pentru hotel și călătorie.
17) Nu există o alternativă în numerar sau o rambursare pentru porțiunile nefolosite ale premiilor, decât dacă se
stabilește altfel de comun acord între promotor și câștigător. În situații aflate în afara controlului său,
promotorul își rezervă dreptul de înlocuire cu un premiu similar, cu o valoare egală sau mai mare, la latitudinea
sa.
18) Premiul principal nu include călătoria de acasă la aeroport, gratuități sau alte cheltuieli de călătorie, cu
excepția celor menționate, nici alte costuri de natură personală nespecificate pentru câștigător.
19) Pașapoartele și vizele cad în sarcina câștigătorului premiului, la fel și cheltuielile aferente acestora.
Promotorul sau agenția care se ocupă de livrare nu pot fi trași la răspundere în cazul în care câștigătorul
premiului nu obține documentația necesară de călătorie.
20) Asigurarea completă de călătorie nu este inclusă în premiul principal. Câștigătorul premiului are
răspunderea de a achiziționa o asigurare în cazul în care dorește.
21) Promotorul și agenția care se ocupă de livrare nu își asumă nicio răspundere pentru retragerea sau
modificările aduse de hoteluri/tour operatori/companii de transport etc. În astfel de cazuri, agenția care se
ocupă de livrare va face tot posibilul să ofere o alternativă adecvată.
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Selecția și notificarea câștigătorilor
22) Câștigătorii premiului principal vor fi aleși în data 10.10.2019.
23) Câștigătorii premiilor zilnice sunt aleși zilnic.
24) Premiile sunt alese de un juriu independent, în baza criteriilor de creativitate, atractivitate pentru
consumatori și calitate a fotografiei partajate de participanți.
25) Câștigătorii vor fi notificați prin mesaj direct pe Instagram în termen de 72 de ore de la selecție și li se va
solicita să furnizeze informațiile lor personale, pentru a efectua livrarea premiului. Informațiile personale
furnizate de câștigător vor fi tratate în conformitate cu clauza 40.
26) Dacă un câștigător zilnic nu răspunde în termen de 30 de zile de la contactul inițial, premiul său se va anula.
Nu se va alege un câștigător de rezervă.
27) Dacă un câștigător principal nu răspunde în termen de 3 de zile de la contactul inițial, premiul său va fi oferit
unui câștigător de rezervă. Aceeași procedură se aplică în cazul în care un câștigător de rezervă nu răspunde în
termen de 3 zile de la contactul inițial. Promotorul își rezervă dreptul (dar nu este obligat) să oprească acordarea
unui premiu principal în cazul în care 2 câștigători de rezervă nu răspund în intervalul de timp stabilit.
28) Câștigătorii premiului principal trebuie să confirme în răspunsul lor că sunt disponibili să participe la ședința
foto din 16.11.2019. În cazul în care câștigătorul unui premiu principal nu este disponibil, premiul său va fi oferit
câștigătorului de rezervă. În cazul în care câștigătorul unui premiu principal, care și-a confirmat inițial
disponibilitatea, nu poate face ulterior călătoria sau nu poate participa la ședința foto din data specificată mai
sus, premiul său principal va fi anulat și nu va fi acordat unei alte persoane.
Livrarea premiilor
29) Câștigătorul premiului principal: Vă rugăm să așteptați până la 240 de zile pentru livrarea premiului
principal. Vă rugăm să așteptați până la 14 zile pentru a vi se comunica detaliile despre premiile principale (de
ex. detaliile ședinței foto, detalii despre călătorie și cazare, ambalajul Kellogg’s care va purta fotografia), deși
promotorul va încerca să le transmită mai devreme. Detaliile de livrare sunt supuse disponibilității resurselor și
planificării promotorului și se pot modifica după notificare.
30) Câștigătorii premiilor zilnice: Vă rugăm să așteptați până la 90 de zile pentru livrarea premiului zilnic, deși
promotorul va încerca să le trimită în termen de 28 de zile de la momentul în care sunt câștigate.
Informații generale
31) Promotorul nu răspunde pentru acțiunile sau culpa furnizorilor terți, dar va încerca să remedieze
eventualele probleme care pot apărea.
32) Decizia promotorului este definitivă în ceea ce privește toate chestiunile legate de promoție.
33) Dacă, din orice motiv, orice aspect legat de această promoție nu se poate desfășura conform planificării,
inclusiv din cauze de infectare cu viruși de computer, eroare de rețea, erori, abuz, intervenție neautorizată,
fraudă, erori tehnice sau altă cauză ce nu se află sub controlul promotorului, care corupe sau afectează
administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau conduita adecvată a acestui concurs, promotorul
poate modifica sau suspenda, la propria latitudine, concursul sau poate anula înscrierile afectate. Dacă survine
o acțiune, omisiune, eveniment sau circumstanță care nu se află sub controlul rezonabil al promotorului și care
împiedică promotorul să respecte acești termeni și condiții, promotorul nu va putea fi tras la răspundere pentru
lipsa sau întârzierea onorării obligațiilor sale.
34) Promotorul își rezervă dreptul de a verifica toate înscrierile, inclusiv prin, dar fără a se limita la solicitarea
adresei și a detaliilor de identitate (care trebuie furnizate în termen de 7 zile), și de a refuza să atribuie un
premiu sau de a retrage dreptul la un premiu și/sau de a refuza participarea ulterioară la promoție și de a
descalifica participantul în cazul în care există motive întemeiate să creadă că s-a produs o încălcare a acestor
termeni și condiții sau a instrucțiunilor care fac parte din cerințele de înscriere la această promoție ori în cazul în
care un participant a obținut un avantaj inechitabil prin participarea la promoție sau a câștigat folosind mijloace
frauduloase.
35) Câștigătorii sunt de acord să participe la orice publicitate rezonabilă solicitată de promotor.
36) Promotorul, precum și companiile și agențiile asociate acestuia nu vor răspunde pentru eventualele pierderi
(inclusiv, dar fără a se limita la pierderi indirecte, speciale sau pe cale de consecință sau pierderea profiturilor),
cheltuieli sau daune suferite sau suportate (fie că decurg sau nu din neglijența unei persoane) în legătură cu
această promoție sau pentru acceptarea ori utilizarea premiului, cu excepția responsabilităților care nu pot fi
excluse conform legislației (inclusiv vătămare personală, deces și fraudă), caz în care răspunderea se limitează la
minimul permis prin lege.
37) Această promoție nu este în niciun fel sponsorizată, sprijinită sau administrată de Instagram sau asociată
rețelei Instagram. Prin înscrierea la promoție, toți participanții acceptă că nu au niciun fel de pretenții în raport
cu Instagram. Prin înscrierea la promoție, toți participanții sunt de acord cu exonerarea completă de răspundere
pentru Instagram.
38) În cazul în care vreuna din aceste clauze este considerată ilegală, nevalidă sau neaplicabilă în alt fel, va fi
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eliminată și ștearsă din acești termeni și condiții, iar celelalte clauze vor continua să fie valabile și în vigoare.
39) această promoție se supune legislației din România, iar participanții se află sub jurisdicția exclusivă a
instanțelor din România.
Protecția datelor
40) Prin înscrierea la această promoție, participanții sunt de acord cu utilizarea informațiilor lor cu caracter
personal de către promotor și terțe părți implicate în promoție (de ex. agenții utilizate pentru selecția și
notificarea câștigătorilor și pentru livrarea premiilor). Informațiile colectate referitoare la participanții la această
promoție vor fi tratate în mod confidențial, în conformitate cu Politica de confidențialitate a promotorului și vor
fi folosite exclusiv pentru a administra promoția și nu în alte scopuri, cu excepția cazului în care se obține
consimțământul explicit în acest sens. Politica de confidențialitate a promotorului poate fi găsită la:
https://www.kelloggs.de/de_DE/centraleurope.html

