
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

                             “Activare burgeri 1+1” 

 

 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Campania “Activare burgeri 1+1” (denumită în continuare ”Campania”) este organizată de 

AVANTI UNION S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Strada Răscoala din 1907, Nr. 6, Bl. 

12, Sc. 1, Et. 3, Apt. 17, București, nr. de înreg. la Registrul Comerțului J40/7829/27.06.2011, 

cod fiscal RO28701573, denumită în continuare “Organizator”. ”Organizatorul” este parte a 

Grupului City Grill și cuprinde restaurantele din lanțul City Grill.  

Respectarea regulilor din Regulamentul Oficial este obligatorie pentru persoanele care și-au dat 

acordul asupra termenilor și condițiilor acestuia și asupra prelucrării datelor cu caracter personal. 

Prin participarea la prezenta Campanie, se consideră că Participanții au citit, înţeles şi acceptat 

integral prevederile Regulamentului Oficial și ale Politicii de confidențialitate. 

SECȚIUNEA 2. INFORMARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Campania și activitățile legate și/sau implicate de aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament 

al campaniei “Activare burgeri 1+1” (denumit în continuare Regulamentul Oficial) se derulează 

și vor fi îndeplinite de către Operator, acesta desfășurând activități prevăzute de Regulamentul 

Oficial, gestionarea și integrarea canalelor Campaniei, colectarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale participanților la Campanie și contactarea câștigătorilor. Tuturor 

participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR"). 

Vă informăm că datele dvs. sunt prelucrate de următorii operatori asociați: 

Trotter Management S.R.L, cu sediul în Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul 

nr. 2, sector 2, București, număr de ordine la Registrul Comerțului Bucuresti J40/7105/2006, CUI 

18631004, 

City Cafeteria S.R.L, cu sediul în Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul nr. 6, 

sector 2, București, număr de ordine la Registrul Comerțului București J40/14947/2007, CUI 

22223917, 

Trotter Grill S.R.L., cu sediul în Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul nr. 3, 

sector 2, București, număr de ordine la Registrul Comerțului București J40/18216/2008, CUI 

24656909, 

Hospitality Brands S.R.L., cu sediul în Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5, biroul 

nr. 1, sector 2, București, număr de ordine la Registrul Comerțului București J40/4212/2017, CUI 

37290302, 



Trotter Service S.R.L.., cu sediul în Av. Petre Crețu nr.73, ap.3, sector 1, București, număr de 

ordine la Registrul Comerțului Bucuresti J40/16610/2004, CUI 16850245, 

Operatorii fac parte din grupul City Grill care cuprinde următoarele restaurante: City Grill, 

Trattoria Buongiorno, Pescăruș, Caru` cu bere, Hanu` lui Manuc, Hanu` Berarilor, City Cafe 

(“Grupul City Grill”). 

 
Scopul și temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dvs. personale are drept scop și temei principal 

în desfășurarea activității promoționale din campania Activare burgeri 1+1, ce are loc în 

restaurantele City Grill, cu excepția City Grill Floreasca, în perioada 1 noiembrie-30 decembrie 

2018. 

Datele colectate nu vor fi prelucrate în alte scopuri. 

 
Transmiterea datelor dvs.: Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite către a) membrii 

Grupului City Grill, b) furnizorii de servicii din cadrul Grupului City Grill c) parteneri de afaceri, 

d) autorități publice. 

 
Durata prelucrării: Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor 

detaliate mai sus, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de 

legea aplicabilă. 

 
Drepturile dumneavoastră: 

a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu 

date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu 

privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem; 

b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale 

sau ne puteți cere să corectăm și/sau completăm datele personale pe care le deținem despre 

dvs.; 

c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în 

care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limită pentru stocarea datelor a expirat, (iii) 

v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realizează pe bază de 

consimțământ și dvs v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele 

personale pe care le deținem despre dvs.; 

d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care 

contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere 

restricționarea prelucrării datelor dvs. pentru o anumită perioadă; 

e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să trimitem datele dvs. personale unei 

terțe părți sau direct către dvs.; 

f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic 

interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. În mod special, aveți 

dreptul de vă opune la profilare. 



h) În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul 

să retrageți acest consimțământ. 

 
Dacă aveți întrebări său preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți 

să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați 

oricând prin e-mail la adresa: protectiedate@citygrill.ro sau puteți formula o cerere scrisă pe 

care să o depuneți la următoarea adresă: București, B-dul. Pache Protopopescu nr.51, sector 2, 

cod postal 021406, în atentia Responsabilului cu Protecția Datelor. 

 
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru mai multe informații despre protecția datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să 

consultați Politica de confidențialitate disponibilă pe www.out4food.ro . 

 

SECȚIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL 

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 
SECȚIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizată şi se desfăşoară în restaurantele City Grill, parte a grupului City Grill 

Group, cu excepția City Grill Floreasca, în perioada 1 noiembrie-30 decembrie 2018, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  

 
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, denumite în continuare Participanți, 

cu domiciliul/reşedinţa în România, şi care respectă termenii şi condiţiile Regulamentului 

Oficial. 

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie asociații, administratorii și angajații AVANTI 

UNION S.R.L., ai celorlalte societăți din Grupul City Grill, ai societăților implicate în organizarea 

și derularea Campaniei, precum și soțul/soția , rudele și afinii până la gradul III inclusiv ai acestora. 

mailto:protectiedate@citygrill.ro
http://www.out4food.ro/


SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

Scopul acestei Campanii este de a premia clienții City Grill care achiziționează preparate de tip 

burgeri în perioada 1 noiembrie – 30 decembrie 2018. Achiziția unei porții de burgeri din meniul 

restaurantului și postarea unei poze pe unul dintre conturile personale de Instagram și/sau 

Facebook cu #burgercitylover aduce automat dreptul la un voucher 1+1 burgeri identici, 

promoție de care clientul poate beneficia la următoarea vizită în restaurant. Dovada pozei trebuie 

comunicată ospătarului din locație, iar voucherul va fi primit pe loc de către client.  

Participanţii la prezenta Campanie trebuie să urmeze următorii pași: 

1. Să comande o porție de burgeri din meniul City Grill în perioada 1 noiembrie – 30 

decembrie 2018 

2. Să posteze o poză cu porția de burger comandată pe unul dintre conturile personale ale 

rețelelor sociale Facebook/Instagram cu #burgercitylover și să facă dovada postării pozei către 

ospătar. Clientul va primi pe loc voucherul 1+1 burgeri identici si va beneficia de promoție la 

următoarea vizită în restaurantele City Grill, cu excepția City Grill Floreasca.  

 

Important: Burger-ul gratuit de la voucher-ul 1+1 nu se poate comanda/lua la pachet. Acesta va 

trebui consumat in oricare din restaurantele City Grill preferate de dumneavoastra. 

 

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE VALIDITATE ȘI VALOAREA PREMIILOR 

Pentru a putea fi declarate valide, înscrierile în Campanie trebuie să se desfășoare în perioada 1 

noiembrie - 30 decembrie 2018. Astfel, clienții trebuie să comande o porție de burgeri din 

meniul City Grill, în acest interval de timp pentru a putea beneficia de campania promoțională.   

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE 

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de 

către câștigător prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal 

în vigoare. Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru 

veniturile din acest regulament. 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa 

majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voința sa, 

de a o continua. 

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea 

în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească 

obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a 

cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României. Este considerată 

forță majoră și o modificare legislativă care face imposibilă desfășurarea Campaniei în forma 

descrisă de Regulamentul Oficial. 

 



SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL 

 
Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind 

disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.citygrill.ro. 
 

 

AVANTI UNION S.R.L. 


