REGULAMENTUL ABONARE LA NEWSLETTER
Perioada 01 februarie – 01 martie 2015

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul concursului este S.C. RETAIL CONCEPT & DESIGN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Fabrica
de Glucoza Nr.21, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7502/2012, Cod Unic de
Inregistrare 30372871, atribut fiscal RO, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 25.937/13.09.2013.
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare
„Regulament”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul
Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale care
contin aceste modificari.
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se desfasura pe site-ul oficial Mobexpert Office, respectiv office.mobexpert.ro si pe pagina
oficiala de Facebook Mobexpert Office, respectiv https://www.facebook.com/mobexpertoffice.
2.2 Perioada de desfasurare a Concursului este 01 februarie – 01 martie 2015 (inclusiv), zilnic in intervalul
orar 00:00:00 si 23:59:59, exceptie facand doar prima zi a concursului, 01 februarie 2015. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata prin
act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia.
2.3. Anuntarea castigatorului se va face dupa etapa de validare a acestuia, pe 15 martie 2015.
2.3 Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio
obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau
continuarii Concursului.
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
3.1 La acest Concurs pot participa doar persoanele fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta
de minimum 18 ani impliniti la data inceperii concursului. La acest concurs nu pot participa firmele,
brandurile sau orice organizatie cu statut de persoana juridica.
3.2 Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve de catre Participanti a
prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de
participanti.
3.3 Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a verifica veridicitatea informatiilor completate de catre
Participant. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului de catre
oricare dintre participanti si realitate, respectiva participare sau premiu deja castigat se invalideaza fara
indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
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3.4 Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-

ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii
acestui concurs si nu se afla sub interdictii legale ori judiciare;
ca datele de inscriere in concurs, respectiv nume si prenume sunt cele reale si corespund cu
cele din actul de identitate;
ca adresa de e-mail este cea reale si ca permite contactarea participantului in eventualitatea
castigarii premiului;
ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale
organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane
cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului).

3.5 Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia a premiului, castigatorul desemnat va prezenta
reprezentantilor organizatorului un document de identitate valabil: carte de identitate, buletin de identitate
sau pasaport si care sa certifice realitatea datelor de inscriere in Concurs.
3.6 Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte
persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea
acorda niciun fel de premii.
IV. MECANISMUL DE CONCURS
4.1 Concursul se desfasoara prin intermediul siteu-lui Mobexpert Office office.mobexpert.ro si prin
intermediului paginii de Facebook Mobexpert Office, https://www.facebook.com/mobexpertoffice.
4.2 Un participant are dreptul sa se inscrie in Concurs o singura data si este identificat pe baza informatiilor
furnizate de catre participant, nume, prenume, adresa de e-mail, in formularul disponibil online pe site-ul
Mobexpert Office si pe pagina de Facebook Mobexpert Office.
4.3 Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa respecte toate prevederile prezentului
Regulament.
4.4. Pentru inscrierea in Concurs participantii trebuie sa acceseze pagina de web office.mobexpert.ro sau de
Facebook, https://www.facebook.com/mobexpertoffice , să citească Regulamentul de concurs si, in situatia
in care opteaza pentru incriere la concurs, sa completeze formularul care contine urmatoarele date:
- sa aiba acceseze pagina web office.mobexpert.ro unde, intr-un interval de 5 secunde, i se va
deschide o fereastra de tip Pop-up. In aceasta fereastra, Participantul trebuie sa completeze
campurile din cadrul formularului:
o Nume si Prenume Participant;
o Adresa de e-mail Participant;
o Sa finalizeze inscrierea prin apasarea butonului “Ma inscriu!”
-

sa aiba un cont personal in reteaua de socializare Facebook, in perioada desfasurarii
concursului, 01 februarie – 01 martie 2015 (inclusiv); sa acceseze aplicatia din tab-ul paginii
de
Facebook
Mobexpert
Office,
la
adresa
https://www.facebook.com/mobexpertoffice/app_1557372271172406 ; in acest tab,
Participantul trebuie sa completeze campurile din cadrul formularului:
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o Nume si Prenume Participant;
o Adresa de e-mail Participant;
o Sa finalizeze inscrierea prin apasarea butonului “Ma inscriu!”
4.5 Participantul poate accesa aplicatia din cadrul paginii de Facebook Mobexpert Office de cate ori doreste,
insa inscrierea se poate face o singura data, de pe un singur cont de utilizator.
4.6 Daca Participantul nu completeaza campurile obligatorii, acesta nu va putea sa intre in tragerea la sorti.
4.7 Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor doar daca datele din Formularul de inscriere in Concurs
sunt reale.
4.8 Se va extrage castigator de rezerva in cazul in care castigatorul desemnat initial nu face dovada ca a
indeplinit conditiile de participare si de acces la premiul Concursului, stipulate in prezentul regulament:
va exista o rezerva pentru premiul alocat in Concurs.
4.9 Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe
site cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

V. PREMIILE CONCURSULUI
5.1 Premiul atribuit in cadrul prezentului concurs este un scaun opreational Miro, culoarea albastru.
Valoarea totala comerciala a premiului este de 1094 Ron, Tva inclus.
Premiul va fi acordat astfel:
-

-

In perioada 02 – 06 martie se vor centraliza adrese de e-mail colectate prin intermediului siteului office.mobexpert.ro si a paginii de Facebook Mobexpert Office,
In perioada 06 – 10 martie se va trage la sorti castigatorul si castigatorul de rezerva. Tragerea
la sorti se va face utilizand random.org,
Castigatorul va fi rugat sa confirme in termen de 4 zile primirea e-mailului si acordul de
intrarea in posesia premiului. Daca in termen de 4 zile de la data transmiterii e-mailului,
castigatorul nu a confirmat, organizatorul considera datele de contact inregistrate in concurs
drept neconforme si va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul fiind atribuit rezervei,
In perioada 11 – 13 martie castigatorul va fi validat si se vor stabili impreuna cu el toate
detaliile necesare ridicarii premiului,
In 15 martie va fi anuntat castigatorul pe site-ul office.mobexpert.ro si pe pagina de Facebook
Mobexpert Office.

5.2 Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.
5.3 Premiile vor fi acordate de catre Organizator, care se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat
pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III
Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in
sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului,
toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
5.4 Castigatorului Concursului nu i se impune niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
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5.5 Castigatorului concursului ii va fi livrat premiul obtinut, la adresa indicata de catre acesta, de unul dintre
curierii agreati Mobexpert Office sau de catre un reprezentat al companiei. Castigatorul este obligat sa ii
prezinte curierului sau reprezentatului companiei un act de identitate.
5.6 Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces-verbal de predare - primire, incheiat intre
Organizator si Castigator. Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre
castigator. Premiul va fi livrat catre castigator, in ziua si locatia indicata de catre Castigator, in termen de
maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorului.
VI. Raspunderea Organizatorului:
6.1 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului
din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
6.2 Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator
si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.
VII. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
7.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Concurs in
conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul nr.
25.937/13.09.2013.
7.2 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
consumatorii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului sunt de acord cu
toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal
sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor
fiscale ale organizatorilor de promotii.
7.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La
cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare,
dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea
acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Fabrica de
Glucoza, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, in atentia reprezentantului S.C. Retail Concept & Design S.R.L., o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
7.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia
cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele
castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Concursului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de
Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in
Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007
7.5 Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Concursului vor fi disponibile in mod gratuit
tuturor Participantilor, prin prezenta acestuia in formularul din cadrul paginii de Facebook Mobexpert Office,
https://www.facebook.com/mobexpertoffice si in formularul din cadrul site-ului office.mobexpert.ro.
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VIII. FORTA MAJORA
8.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin Regulament.
8.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs in atentia
reprezentantului S.C. Retail Concept & Design S.R.L., existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare
de la aparitia cazului de forta majora.
IX. LITIGII SI FRAUDE
9.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta
litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Fabrica
de Glucoza, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, in atentia reprezentantului S.C. Retail Concept & Design S.R.L., in
termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera
lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.
9.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui
Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui
Concurs.
X. Regulamentul Oficial
10.1 Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al
Concursului va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant.
10.2 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din
31.08.2007 si procesat azi, data autentificării, într-un exemplar.
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