TERMENI ȘI CONDIȚII
Ziua Portilor Deschise la Fabrica Bergenbier S.A. din Ploiești este organizată pe data de 12 octombrie
2019 de Bergenbier S.A., companie parte a grupului Molson Coors, denumit în continuare și
Organizatorul.
Tururile din cadrul Zilei Porților Deschise 2019 vor avea loc în intervalul orar 10:00 – 18:00 la sediul
Fabricii Bergenbier S.A. din Ploiești, Str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 287.
PARTICIPARE
- Participarea în cadrul evenimentului este gratuită.
- În cadrul tururilor pot participa doar persoane adulte, care la data desfășurării evenimentului
demonstrează că au vârsta minimă de 18 ani îndeplinită si care s-au înscris prin intermediul siteului https://bergenbier.ro/ziuaportilordeschise
- Bergenbier S.A. își rezervă dreptul de a refuza accesul în Fabrică a persoanelor care nu fac
dovada vârstei minime de 18 ani, sau care furnizează informații false prin intermediul
formularului de înscriere.
ÎNSCRIERE
- Înscrierea în cadrul tururilor se face prin intermediul site-ului
https://bergenbier.ro/ziuaportilordeschise, secțiunea ”Vino la tur”, prin completarea
formularului. Înscrierea este considerată validă după confirmarea telefonică din partea unui
reprezentant Bergenbier S.A.
- Participanții au posibilitatea de a alege ora turului la care vor să participe pe data de 12
octombrie 2019, în intervalul orar 10:00 – 18:00, precum și modalitatea de transport pe care o
preferă pentru a veni la Fabrica Bergenbier S.A.
- Datele personale furnizate în formularul de înscriere (nume, prenume, adresă de e-mail, număr
de telefon) vor fi folosite pentru confirmarea prin call-center, de către un reprezentant
Bergenbier S.A., a locului în cadrul turului.
TRANSPORT
Participanții pot ajunge la Fabrica Bergenbier S.A. din Ploiești, Str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 287, în
două moduri:
Transport personal
- Participanții vor ajunge la Fabrica Bergenbier S.A. cu cel puțin 10 minute înainte de ora de
începere a turului la care s-au înscris. Parcarea autoturismelor personale nu este posibilă în
curtea Fabricii Bergenbier S.A.
- Locurile de parcare pentru mașinile persoanle nu vor putea fi asigurate în perimetrul fabricii. Vă
rugăm să vă asigurați că veți putea parca mașinile regulamentar, în cazul în care veniți cu mașina
personală.
Autocare din București și Ploiești
- Bergenbier S.A. asigură transport gratuit cu autocare din București și Ploiești pe toată durata
Zilei Porților Deschise, pe data de 12 octombrie 2019, pe baza înscrierilor. Transportul este turretur, conform programului afișat pe pagina https://bergenbier.ro/ziuaportilordeschise, în
funcție de ora fiecărui tur.

-

-

Îmbarcarea în autocare se va face pe baza listelor rezultate din înscrierea participanților prin
formularul de înregistrare de pe site și a confirmărilor telefonice. Transportul este tur-retur,
conform programului afișat pe pagina https://bergenbier.ro/ziuaportilordeschise, în funcție de
ora fiecărui tur.
Transportul din Bucuresti este asigurat în intervalul 11:00 – 13:00. Participanții vor fi anunțați
când este programat pentru plecare autocarul din București, în intervalul amintit. Vizita la
Fabrica Bergenbier SA Ploiești durează aproximativ 3 ore din momentul plecării din București.

Locurile de îmbarcare și retur pentru autocare sunt:
- București: Parcarea Centrală din Piața Victoriei
- Ploiești: Stația de autobuz din Centru
Traseul autocarelor este: București/Ploiești - Fabrica Bergenbier S.A. – retur București/Ploiești.
Participanții vor fi preluați de către autocarele Bergenbier S.A. la îmbarcare, iar debarcarea la retur se va
face în același loc în care s-a făcut urcarea.
VIZITA FABRICA
Prin trimiterea formularului de înregistrare și confirmarea vizitei, participanții se obligă să respecte
regulile vizitei la Fabrica Bergenbier S.A. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesul la evenimentul Zilele Porților Deschise, pe data de 12 septembrie 2019, în Fabrica
Bergenbier S.A. din Ploiești, Str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 287, este permis doar persoanelor
adulte care au împlinit 18 ani.
La intrarea în Fabrica Bergenbier S.A. personalul de securitate poate cere participanților să
dovedească faptul că au îndeplinit vârsta minimă de 18 ani.
Participanții trebuie să se asigure că îmbrăcămintea și încălțămintea cu care vin în vizită nu le
pune în pericol siguranța. Recomandăm o ținută comodă, sport, și încălțăminte care să acopere
piciorul (exclus sandale sau șireturi lungi).
Participanții nu se vor abate de la traseele marcate și nu se vor aventura în zone cu accesul
interzis.
Participanții vor rămâne mereu cu grupul cu care au sosit și vor urma indicațiile personalului
Bergenbier S.A.
Este interzis accesul în Fabrica Bergenbier S.A. în stare de ebrietate, cu băuturi alcoolice,
materiale toxice, arme albe sau arme de foc.
Sunt strict interzise orice manifestări sau mesaje cu caracter discriminatoriu, imoral sau
ofensator.
Accesul cu animale de companie este interzis.
Primul ajutor este asigurat pe durata evenimentului de către un echipaj medical specializat
Fotografierea și filmarea sunt permise în zonele marcate

Ne rezervăm dreptul de a:
- Modifica sau retrage, temporar sau permanent, site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără
notificare
- Modifica Termenii și Condițiile, in situații întemeiate, cu obligația de a informa participanții pe
pagina evenimentului

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului,
total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării
Termenilor și Condițiilor sau a unei legi în vigoare din România.
FOTOGRAFIERE ȘI FILMARE
- Pe durata evenimentului, dar si după terminarea acestuia, Organizatorul si partenerii sai au
dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul.
- Participanții confirma prin participarea la eveniment că există posibilitatea de a apărea în astfel
de materiale foto sau video, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la
respectivele materiale, indiferent de modul in care vor fi folosite.
- Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale media și
de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa participantul.
- Organizatorul este îndreptățit sa le retransmită, fără acord prealabil, sa le comunice public sau
sa le afișeze in orice mod considera de cuviință.
PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea
evenimentului Ziua Porților Deschise se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor
cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 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”), aplicabil începând cu 25 mai
2018.
• Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în
aceste Termeni si Conditii.
• Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrarii datelor personale sunt:
inregistrarea si validarea participantilor la eveniment, realizarea de rapoarte statice cu privire la
participanti. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic
specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării
datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația
legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate
cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea și desfășurarea evenimentului Ziua Portilor Deschise, confirmarea participării,
transmiterea de comunicări pe durata evenientului cum ar fi reamintire plecare autocar, chestionare
sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
b) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).
În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice
moment. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în cadrul evenimentului nu vor fi eligibili să
participe.
Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct
prin intermediul formularului de inscriere. De asemenea Sursa și destinatarii datelor cu caracter
personal, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:
• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv
Partenerii desemnați în aceast eveniment implicați în desfășurarea și organizarea Zilei Portilor
Deschise, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și
desfășurarea evenimentului;
• altor societăți din grupul Molson Coors Europe;
• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul Molson Coors
Europe, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală,
consimțământul sau interesul legitim).
• Transferul datelor cu caracter personal : nu se vor transfera datele cu caracter personal ale
participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).
• Durata de păstrare a datelor: termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal
vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării,
exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii
Drepturile persoanelor vizate: conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în
calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de și le sunt
recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a
GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că
prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar
fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru
care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.
Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și
contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter
personal atunci când: • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
și sunt prelucrate; • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și
Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • datele cu caracter personal sunt
prelucrate contrar legii; • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante. d)
Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage
oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de
consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv
profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului,
din motive care țin de situația dvs. specifică.
e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în
următoarele situații: • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o
perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; • în cazul în care
prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând
în schimb restricționarea utilizării lor; • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; •
în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică
dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană
vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin
mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu
caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat
(spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să
transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de
vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele mai sus, persoanele vizate puteți contacta
utilizând următoarele date de contact:
Adresa de Corespondență: Bergenbier SA, Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O1, et. 5, Global City
Business Park, Voluntari, Ilfov, Romania.
De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție,
de retragere a consimțământului.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a
depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că
le-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Bergenbier S.A. este inregistrata la ANSPDCP cu
numarul de notificare 2699.
LITIGII
In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la eveniment, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate
în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla
Organizatorul.
FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin aceste Termene și Condiții. In categoria acestor
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica
termenii Regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial evenimentul, Organizatorul va fi exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi
impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca
forta majora, este obligat sa comunice participantilor la eveniment, in termen de 5 zile de la aparitia
cazului de forta majora, existenta acestuia.
ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind evenimentul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

