REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"3 pachete Topfer pentru bebelusul tau!”
a societatii S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.
Art.1 Organizatorul
Organziatorul campaniei „3 pachete Topfer pentru bebelusul tau!” (denumită în continuare „Campania”) este
S.C. FARMEXPERT DCI SRL, societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în
România, Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9802/1996,
cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, Cont IBAN RO14 BRDE 445SV 0367 857 4410, deschis la BRD-GSG
Suc. Unirea, denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE,
de cetatenie romana, nascut la data de 21 august 1968, in Mun. Ploiesti, judetul Prahova, domiciliat in Voluntari,
strada Matei Basarab nr. 39A, judetul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 298735 eliberata de SPCLEP Voluntari la
data de 03.11.2011, CNP 1680821293105.
Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”).
1.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România
prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/ . De asemenea, Regulamentul va fi disponibil şi
la cerere, în mod gratuit, în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, sau la adresa de email
contact@alphega-farmacie.ro .
1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este ea explicată în art. 5 al prezentului
Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului
Regulament, potrivit celor menţionate mai jos.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul campaniei, precum si dreptul
de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, sub conditia instiintarii prealabile a
participantilor, pe site-ul Alphega-Farmcie.ro - http://www.alphega-farmacie.ro/ .
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea
pe http://www.alphega-farmacie.ro/ .
Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale
Campania se desfăşoară în perioada 21 decembrie 2017 ora 09,00 – 20 ianuarie 2018, ora 23,59 pe întreg teritoriul
României.
Art. 3. Drept de participare
La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în
continuare„Participant”) care, la data începerii campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani si nu este angajatul,
proprietarul uneia dintre farmaciile din anexa 1 sau membru al familiei acestuia.
Art. 5. Mecanismul de desfăşurare a campaniei promoţionale
Un Participant se poate înscrie o singură dată în Campanie şi doar prima înscriere a fiecărui Participant se va lua
în considerare.
Pentru a se înscrie în campanie, participanţii trebuie să îndeplinească următorii paşi:
PASUL 1 – Participantii trebuie sa posteze un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Topfer
Romania Official despre produsul Topfer preferat.
PASUL 2 – Ca urmare a postarii, participantii se califica pe loc pentru castigarea unuia dintre cele 3 pachete Topfer
detaliate la Art.6.
PASUL 3 – Participantii vor completa formularele necesare ridicarii premiului.
Pentru a fi validat, comentariul trebuie sa fie postat in perioada derularii concursului la postarea de concurs. Nu
vor fi luate in calcul comnetariile trimise prin mesaj pe pagina oficiala sau realizate la alte postari decat cea de
concurs.

Art. 6. Premiile
Valoarea maximă totală a premiilor este de 259.95 Lei + TVA
Premiile aferente campaniei sunt :
-

3 pachete pentru bebelusi alcatuite din Baby sare baie*250g, Baby gel dus corp+par*200ml,
Babycare gel de dinti*50ml.

Castigatorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor premiilor.
Art. 7. Desemnarea câştigătorilor
Câştigătorii vor fi desemnaţi în data de 29 Decembrie 2017, prin tragere la sorţi, efectuată electronic, în mod
aleatoriu, cu ajutorul web-site-ului random.org, din randul participantilor înscrişi în Campanie, în conformitate
cu prezentul Regulament. Tragerea la sorţi presupune folosirea unui program cu distribuţie aleatorie care va
selecta câştigătorul dintr-o bază de date ce conţine toţi utilizatorii participanţi la campanie şi care îndeplinesc
condiţiile de participare conform prezentului Regulament. In acelasi timp cu castigatorii vor fi extrase 5 rezerve.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului conturilor
participanţilor care încearcă să fraudeze.
Numele câştigătorilor vor fi afişate pe pagina oficiala Topfer Romania până la data de 31.12.2017.
Art. 8. Intrarea în posesia premiilor
Premiile vor fi expediate catre castigatori prin curier dupa data de 9 ianuarie 2018.
Participantii care nu confirma Numele, Prenumele sau Numarul de telefon pentru a putea expedia premiile
vor fi descalificati si inlocuiti cu una dintre rezervele extragerii.
Art. 9. Limitarea raspunderii
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau
orice alte fapte care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau produce prejudicii de orice natura.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii
acestuia de servicii postale sau nepredare cauzata de date eronate furnizate de castigator;
- Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului-verbal de predareprimire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
- Pentru orice neconformitate a premiului, castigatorul se va adresa direct societătilor de service indicate
in documentele insotitoare ale premiului. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitătile care
sunt / pot aparea la premiile acordate;
- Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
- Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe pagina
de http://www.alphega-farmacie.ro/concurs;
- Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de gazduire (hosting) a site-ului (pana de curent,
atacuri DDOS);
- Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte
defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului;
- Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei
electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea
sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre
participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);Erori cauzate de folosirea altor tehnologii

decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer
vers. minima 6, Mozzila vers. Minima 3 , Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.

Art.10. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de
catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin. 4 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din
22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina
exclusiva a castigatorilor.
Art. 11. Intreruperea campaniei promotionale
Campania promotionala va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului,
la orice moment, dupa anuntarea prealabila a publicului.
Art. 12. Prelucrarea datelor personale
Completarea si semnarea procesului verbal de primire a premiului instant în cadrul promoţiei prezumă luarea la
cunoştinţă a regulamentului si consimţământul castigatorului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal
de către organizatorul promoţiei, în conformitate cu legea 677/2001.S.C. FARMEXPERT DCI SRL este înregistrat ca
operator de date cu caracter personal nr 26646 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal şi a operatorului său de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
("Legea 677/2001").
Datele colectate şi prelucrate în cadrul promoţiei vor fi: nume şi prenumele, adresa şi numărul de telefon fix şi/sau
mobil, adresa de e-mail.. Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere
scrisă, datată şi semnată, către contact@alphega-farmacie.ro
Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca
datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct al Organizatorului.
La cererea scrisă a castigatorilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului,acesta se obligă:
 Să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe
an;
 sa rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror
prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţiapersoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului
 Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date
astfel creată, să aducă acestora la cunoştinţă drepturile conform legii 677/2001.
Art. 13. Minorii si persoanele fara capacitate juridica
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentanului
legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridicia, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea
oricaror reclamatii legate de aceasta.
In cazul in care Castigatorul premiului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei
persoane imputernicite prin procura notariala special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice
raspundere decurgand din acordarea premiului respective persoanei imputernicite prin procura notariala, precum
si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 14 Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat
sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa
si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.Prezentul articol se completează cu dispoziţiile codului civil în meteria forţei majore.
Art. 15 Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale
amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane
competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10
zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai
lua in considerare nicio reclamatie.
Art. 16 Alte Clauze
Decizia organizatorilor în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi participanţii.
Prin participarea la promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de
regulamentul oficial al promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu
a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând
drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Organizatorul isi pastreaza dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament, iar
premiile neacordate vor ramane in posesia organizatorului.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.
SC FARMEXPERT DCI SRL
Reprezentata prin
TRANDAFIR IULIAN GEORGE

