ACT ADITIONAL NR.2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“NICO DELIVERY”

Subscrisa, RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,
Faza I, etaj 2, sector 5, cod unic de inregistrare 5888716, atribut fiscal RO, numarul de inregistrare la
Registrul Comerţului J40/12278/1994, reprezentata prin Ioan Bendei - Vicepresedinte C.A., in calitate de
organizator al concursului “NICO DELIVERY”, modifica regulamentul oficial al acestui concurs
autentificat sub nr.492/20.04.2018 de notarul public Cristea Dragos Cristian asa cum a fost modificat acesta
prin actul aditional autentficat sub nr.751/11.06.2018 (“Regulamentul”) dupa cum urmeaza:
1. Se completeaza art.5.1 in Regulament cu urmatorul paragraf:
„In fiecare zi de luni din intervalul 24.09.2018-28.12.2018, Organizatorul acorda un premiu
suplimentar de pana la 10 cutii mici de pizza castigatorului desemnat conform mecanismului
urmator:
- in ziua de luni respectiva pe platforma online, Organizatorul Concursului afiseaza pe pagina de
Facebook https://www.facebook.com/profm.ro o postare de concurs ce contine mecanismul de
participare la Concurs si mentioneaza premiul pus la dispozitie de catre Partenerul Domino's Pizza
Maxim SRL;
- inscrierea Participantilor la Concurs se va face printr-un raspuns sub forma comentariu
(„comment”) la postarea susmentionata a Organizatorului. In acest comentariu, Participantul
trebuie sa dea share postării de concurs pe pagina personala de Facebook si sa eticheteze maxim 9
persoane cu care alege sa imparta premiul;
- Nico Creciunesc, realizatoarea emisiunii de la ProFM, va selecta in functie de opinia sa, in
aceeasi zi de luni, unul dintre comentariile inscrise in concurs care sa respecte conditiile mai sus
mentionate si cele mentionate in Regulament si il va desemna castigator pe autorul comentariului.
Premiul consta in cate o cutie mica de pizza pentru castigator si pentru cele maxim 9 persoane cu
care castigatorul alege sa imparta premiul;
- Ramane la latitudinea realizatoarei emisiunii daca ascultatorul desemnat castigator va fi sunat si
va intra in direct la Pro FM.“
2. Se anexeaza Regulamentului nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in
legatura cu mecanismul descris prin prezentul act aditional, anexă ce reprezintă Anexa 1 la prezentul
act aditional.
3. Toate celelalte clauze ale Regulamentului care nu au fost modificate expres sau tacit prin prezentul
act aditional raman valabile.
Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati
Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în
arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii.
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