
   

 

Regulament concurs “Regaseste-ti calmul natural!”  

 

Art. 1. Organizatorul Concursului: 
Organizatorul concursului  “Regaseste-ti calmul natural!” este Laboratoarele Fares Biovital, cu sediul in 

Orastie, Str. Plantelor, nr. 50, jud. Hunedoara. 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Concursului 
Perioada de desfasurare a concursului este 21.03 -31.03.2019. Aria de desfasurare a concursului este pe 

intreg teritoriul Romaniei. 

Art. 3. Drept de participare  
Concursul se adreseaza medicilor si personalului din farmacii si magazine naturiste, care in baza 
raspunsului oferit la intrebarea concursului este inscris automat la tragerea la sorti.  
Participantii mentionati mai sus sunt validati in concurs daca indeplinesc urmatoarele conditii: 
 1. functioneaza pe teritoriul Romaniei; 

2. sunt inscrisi la newsletter; 
3. si-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art.7. 
 

 
Art. 4. Mecanism de desfasurare al concursului 

a. Participantii care sunt inscrisi la newsletter pot participa la concurs. 

b. Pentru a fi validata inscrierea, participantii trebuie sa raspunda la intrebarea concursului printr-

un comentariu direct in pagina oficiala a concursului.  

c. Acelasi participant poate sa se inscrie la concurs fara a avea o limita a numarului de inscrieri. 

Daca un participant trimite mai multe raspunsuri in cadrul aceluiasi concurs, la extragere se va 

lua in calcul un singur raspuns valid. Utilizarea mai multor conturi create pe site nu este permis, 

fiind considerata incercare de fraudare. 

d. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti cu random.org.  

e. In termen de maxim 7 zile se vor afisa pe pagina oficiala a concursului numele castigatorilor.  

f. Premiile se ofera in termen de 2-3 saptamani de la anuntarea castigatorilor.  

g. Participantii au posibilitatea de a castiga un singur premiu pe toata perioada concursului. 

h. Pentru premiile I,II si III, se vor extrage 3 castigatori si 30 de rezerve, iar pentru premiile mici se 

vor extrage 7 castigatori si 50 de rezerve. In cazul in care castigatorii nu trimit in termen de 7 zile 

datele complete in vederea livrarii premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i invalida, iar 

premiile se acorda rezervelor, in ordinea extragerilor efectuate. 

 



Art. 5 Premiile concursului 

Organizatorul va oferi in total urmatoarele premii: 

- 1 Un dispozitiv de adormire si monitorizare a somnului, alaturi de produsele: Ulei roll on 
Distonoplant, 1 buc Distonoplant 30 cps si un Ceai Distonoplant. Cost total: 1228 ron. 

- 2 premii, fiecare constand intr-o lampa cu lumina terapeutica, pentru relaxare, alaturi de 
produsele: Ulei roll on Distonoplant, 1 buc Distonoplant 30 cps si un Ceai Distonoplant. Cost 
premiu per bucata: 368 ron. Cost total: 736 ron. 

- 7 premii, fiecare constand intr-un hamac, alaturi de produsele: Ulei roll on Distonoplant, 1 buc 
Distonoplant 30 cps si un Ceai Distonoplant. Cost per premiu: 93 ron. Cost total: 651 ron.  

5.1 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 

parametrilor/caracteristicilor premiilor.  

5.2 Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre un reprezentant Fares in locatia in care activeaza , iar 

castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara. 

 

Art. 6 Taxe si impozite 

Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe 

venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, 

conform legislatiei aplicabile in vigoare. 

Art.7 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. 
LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin 
imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea 
castigatorilor Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de 
marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. LABORATOARELE FARES 
BIO VITAL SRL, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare 
permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre 
participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. S.C. 
LABORATOARELE FARES BIOVITAL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27002 la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau 
de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 si a Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu 
exceptia imputernicitilor sai. 
Prin inscrierea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute 
publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata 
a persoanei respective, adresata catre LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL., Orastie, jud. Hunedoara 
Str. Plantelor nr. 50, o data pe an, in mod gratuit, S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL va confirma 
utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C. 
LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date 
anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor legale. 



7.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 si a Regulamentului UE 679/2016 
privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. 
Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor 
la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 
Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date: numele, prenumele, adresa de 
domiciliu, CI, email, numarul de telefon, data nasterii, sexul,  acordul de a primi informatii. 
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 si a Regulamentului 
UE 679/2016, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si 
libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:   

 - dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, 
la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu 
sunt prelucrate de catre Organizator.  
 - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din 
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei 
prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.   
 - dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de 
la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea 
datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, 
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii 
catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), 
daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de 
interesul legitim care ar putea fi lezat. 
 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia 
dintre drepturile prevazute la 7.1 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la 
Concurs vor trimite Organizatorului, pe adresa Orastie, jud. Hunedoara, str Plantelor, nr 50, o cerere 
intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate 
prevederile Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor personale stocate 
atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, 
daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu 
inscrierea si participarea la Concurs.  
 
Art. 8. Litigii 
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate 
pe cale amiabila, inclusiv prin mediere. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 
implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. 
 
Art. 9. Regulamentul concursului 
Regulamentul concursului este disponibil gratuit pe pagina oficiala a concursului, la sediul Organizatorului din 
Orastie sau prin intermediul reprezentantilor sai. 
 

 
 
 
        


