
ACT ADITIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”  

 

Organizatorul campaniei promotionale “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI 

TALE!” (denumita in continuare “Campanie”), S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L (denumita in continuare 

“Organizator”), cu sediul in România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. 

J20/467/2000, cod unic de înregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, 

prin prezentul act aditional la Regulamentul oficial al campaniei “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ 

SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” (denumit in continuare “Regulament”), decide prelungirea perioadei campaniei 

pana la 31 (treizecișiunu) decembrie 2021. 

In consecinta,  

Art. 1. Se modifică dispozițiile din SECTIUNEA 4. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

PROMOȚIONALE, paragrafele 4.3. si 4.5:  

4.3. Campania va începe la data de 15.06.2021 (ora 00:00:00 -ora României) și se va încheia la data de 31.12.2021 

(ora 23:59:59- ora României). 

4.5. Înregistrarea în Campanie prin mecanismul descris la Secțiunea 7, descris in Regulament, se poate face 

exclusiv în perioada cuprinsă între 15.06.2021 ora 00:00:00, ora României și 31.12.2021 ora 23:59:59, ora 

României. 

Art. 2. Se modifica dispozițiile din SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI, paragraful 6.5: 

6.5. Bonurile fiscale la această Campanie sunt bonurile emise în perioada 15.06.2021 ora 00:00:00, ora României 

și 31.12.2021 ora 23:59:59, ora României. 

Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, paragrafele 7.1., 7.2., 7.7. c)., 7.7. d). 

7.1. În perioada 15.06.2021 – 31.12.2021 în Locațiile participante vor fi expuse în loc vizibil și accesibil publicului 

larg materialele promoționale ale campaniei. Acestea sunt: taloane răzuibile,  postere A4 și/ sau A3 și prisme. 

7.2. Pentru a putea participa la Campanie, o persoană trebuie să cumpere produse Fares în valoare de minimum 

50 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, în perioada 15.06.2021 – 31.12.2021 din oricare dintre locațiile 

participante.  

7.7. În baza bonului fiscal care atestă condiția de participare, respectiv achiziționarea de produse Fares în valoare 

de minimum 50 lei (TVA inclus), Participantul va putea alege un talon răzuibil de la Locația participantă.     

(…) 

c) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro seria unică a talonului răzuibil în pagina dedicată 

campaniei ““CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”” în perioada 

15.06.2021 ora 00.00.00 –31.12.2021 ora 23.59.59 pentru șansa de a câștiga unul dintre marile premii.  

d) Marile premii se vor acorda prin tragere la sorți. Extragerea va fi realizată online prin platforma 

random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de fraudă) în data de 14 ianuarie 

2022 până la ora 17:00, ora Romaniei. 

Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, paragrafele 8.5. ( 8.5.1. a). si d)., 8.5.2. 

a). ), 8.6. ( 8.6.1., 8.6.2.), 8.7. ( 8.7.2., 8.7. c).), 8.8. (8.8.1.) 

 

http://www.fares.ro/


8.5.1. ÎNSCRIEREA  

a) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro, seria unică a talonului razuibil la pagina dedicată 

campaniei “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” exclusiv în perioada 

15.06.2021 ora 00.00.00 –31.12.2021 ora 23.59.59.  

d) Un Participant se poate înscrie de maxim de 2 (două) ori cu talone razuibile a căror serie unică este diferită, pe 

durata desfășurării Campaniei, respectiv în perioada 15.06.2021 ora 00.00.00 – 31.12.2021 ora 23.59.59. 

8.5.2. TRAGEREA LA SORȚI 

a) Premiile prin tragere la sorți se vor acorda printr-o extragere electronică în mod aleatoriu ce va fi realizată 

online prin platforma random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de fraudă) în 

data de 14 ianuarie 2022 până la ora 17:00, ora Romaniei. 

8.6 ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

8.6.1. Anunțarea câştigătorilor se va face în maxim 2 (două) zile lucrătoare, în perioada 17-18.01.2022, în 

intervalul orar 9:00-17:00 de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii 

s-au înscris în Campanie.  

Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare. 

8.6.2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de 

telefon de maximum 3 ori, în 2 (două) zile lucrătoare diferite, în perioada 17-18.01.2022, în intervalul orar 9.00–

17.00, la ore diferite. 

8.7 VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.7.2. Pentru  a  fi  validat  drept  castigator, Participantul selectat  prin  tragere  la  sorți va  îndeplini cumulativ 

urmatoarele: 

- va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, la momentul  

contactarii  telefonice, dupa  cum  urmeaza:  nume,  prenume,  adresa  de  e-mail, adresa domiciliu/ resedinta,  

- Organizatorul va trimite Potențialului Câștigător, la adresa de mail confirmată în urma contactarii telefonice , 

formularul GDPR, pentru acordul în scris în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Mailul va fi transmis 

după anunțarea câștigătorilor, în perioada 17-18.01.2022. 

- Potențialul Câștigător va răspunde la mailul primit de la Organizator, în termen de 2 (două) zile lucrătoare,  până 

în data de 20.01.2022 ora 23.59.59 (ora expedierii mailului) transmițând: 

- în corpul de mail scrie: datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon); 

- atașat: copie carte de indentitate/buletin, talonul răzuibil în format .jpeg sau .pdf și, formularul GDPR semnat, în 

format .jpg sau .pdf  

c) Organizatorul verifică dacă datele primite pe mail de la Potențialul Câștigător coincid cu cele înscrise în 

procesul verbal de primire a premiului instant.  

În caz afirmativ, transmite mail de validare a Câștigătorului, până în data 20.01.2022 ora 17:00:00 (ora expedierii 

mailului).  

8.8 PUBLICAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.8.1. Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi publicată pe site-ul www.fares.ro sectiunea dedicată 

campaniei, în data de 25.01.2022, in intervalul orar 09:00- 17:00. 

http://www.fares.ro/


 
Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 13.  RESPONSABILITATE, paragraful 13.9: 

13.9. Eventualele contestații privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei 

de 20.01.2022, ora 17:00. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate 

contestațiile vor fi trimise prin poștă sau curier către Organizator, la adresele menționate la Art. 1 sau la adresa 

de e-mail concurs@fares.ro. Contestațiile se vor soluționa de către Organizator, ale cărui decizii sunt definitive. În 

cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, acesta se poate adresa Judecătoriei Orăștie, în condițiile 

legii. 

Art. 4. Modificarile devin valabile incepand cu data de 30 septembrie 2021. 

Art. 5. Toate celelalte dispozitii nemodificate prin prezentul act aditional raman valabile. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR, 

S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”  

 

Organizatorul campaniei promotionale “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI 

TALE!” (denumita in continuare “Campanie”), S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L (denumita in continuare 

“Organizator”), cu sediul in România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. 

J20/467/2000, cod unic de înregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, 

prin prezentul act aditional la Regulamentul oficial al campaniei “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ 

SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” (denumit in continuare “Regulament”), decide prelungirea perioadei campaniei 

pana la 30 (treizeci) septembrie 2021. 

In consecinta,  

Art. 1. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 4. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

PROMOȚIONALE, paragrafele 4.3. si 4.5:  

4.3. Campania va începe la data de 15.06.2021 (ora 00:00:00 -ora României) și se va încheia la data de 30.09.2021 

(ora 23:59:59- ora României). 

4.5. Înregistrarea în Campanie prin mecanismul descris la Secțiunea 7, descris in Regulament, se poate face 

exclusiv în perioada cuprinsă între 15.06.2021 ora 00:00:00, ora României și 30.09.2021 ora 23:59:59, ora 

României. 

Art. 2. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI, paragraful 6.5: 

6.5. Bonurile fiscale la această Campanie sunt bonurile emise în perioada 15.06.2021 ora 00:00:00, ora României 

și 30.09.2021 ora 23:59:59, ora României. 

Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, paragrafele 7.1., 7.2., 7.7. c)., 7.7. d). 

7.1. În perioada 15.06.2021 – 30.09.2021 în Locațiile participante vor fi expuse în loc vizibil și accesibil publicului 

larg materialele promoționale ale campaniei. Acestea sunt: taloane răzuibile,  postere A4 și/ sau A3 și prisme. 

7.2. Pentru a putea participa la Campanie, o persoană trebuie să cumpere produse Fares în valoare de minimum 

50 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, în perioada 15.06.2021 – 30.09.2021 din oricare dintre locațiile 

participante.  

7.7. În baza bonului fiscal care atestă condiția de participare, respectiv achiziționarea de produse Fares în valoare 

de minimum 50 lei (TVA inclus), Participantul va putea alege un talon răzuibil de la Locația participantă.     

(…) 

c) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro seria unică a talonului răzuibil în pagina dedicată 

campaniei ““CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”” în perioada 

15.06.2021 ora 00.00.00 –30.09.2021 ora 23.59.59 pentru șansa de a câștiga unul dintre marile premii.  

d) Marile premii se vor acorda prin tragere la sorți. Extragerea va fi realizată online prin platforma 

random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de fraudă) în data de 15 octombrie 

2021 până la ora 17:00, ora Romaniei. 

Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, paragrafele 8.5. ( 8.5.1. a). si d)., 8.5.2. 

a). ), 8.6. ( 8.6.1., 8.6.2.), 8.7. ( 8.7.2., 8.7. c).), 8.8. (8.8.1.) 

8.5.1. ÎNSCRIEREA  

http://www.fares.ro/


a) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro, seria unică a talonului razuibil la pagina dedicată 

campaniei “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” exclusiv în perioada 

15.06.2021 ora 00.00.00 –30.09.2021 ora 23.59.59.  

d) Un Participant se poate înscrie de maxim de 2 (două) ori cu talone razuibile a căror serie unică este diferită, pe 

durata desfășurării Campaniei, respectiv în perioada 15.06.2021 ora 00.00.00 – 30.09.2021 ora 23.59.59. 

8.5.2. TRAGEREA LA SORȚI 

a) Premiile prin tragere la sorți se vor acorda printr-o extragere electronică în mod aleatoriu ce va fi realizată 

online prin platforma random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de fraudă) în 

data de 15 octombrie 2021 până la ora 17:00, ora Romaniei. 

8.6 ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

8.6.1. Anunțarea câştigătorilor se va face în maxim 2 (două) zile lucrătoare, în perioada 18-19.10.2021, în 

intervalul orar 9:00-17:00 de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii 

s-au înscris în Campanie.  

Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare. 

8.6.2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de 

telefon de maximum 3 ori, în 2 (două) zile lucrătoare diferite, în perioada 18-19.10.2021, în intervalul orar 9.00–

17.00, la ore diferite. 

8.7 VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.7.2. Pentru  a  fi  validat  drept  castigator, Participantul selectat  prin  tragere  la  sorți va  îndeplini cumulativ 

urmatoarele: 

- va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, la momentul  

contactarii  telefonice, dupa  cum  urmeaza:  nume,  prenume,  adresa  de  e-mail, adresa domiciliu/ resedinta,  

- Organizatorul va trimite Potențialului Câștigător, la adresa de mail confirmată în urma contactarii telefonice , 

formularul GDPR, pentru acordul în scris în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Mailul va fi transmis 

după anunțarea câștigătorilor, în perioada 18-19.10.2021. 

- Potențialul Câștigător va răspunde la mailul primit de la Organizator, în termen de 2 (două) zile lucrătoare,  până 

în data de 21.10.2021 ora 23.59.59 (ora expedierii mailului) transmițând: 

- în corpul de mail scrie: datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon); 

- atașat: copie carte de indentitate/buletin, talonul răzuibil în format .jpeg sau .pdf și, formularul GDPR semnat, în 

format .jpg sau .pdf  

c) Organizatorul verifică dacă datele primite pe mail de la Potențialul Câștigător coincid cu cele înscrise în 

procesul verbal de primire a premiului instant.  

În caz afirmativ, transmite mail de validare a Câștigătorului, până în data 22.10.2021 ora 17:00:00 (ora expedierii 

mailului).  

8.8 PUBLICAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.8.1. Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi publicată pe site-ul www.fares.ro sectiunea dedicată 

campaniei, în data de 25.10.2021, in intervalul orar 09:00- 17:00. 

http://www.fares.ro/


 
Art. 3. Se modifica dispozitiile din SECTIUNEA 13.  RESPONSABILITATE, paragraful 13.9: 

13.9. Eventualele contestații privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei 

de 22.10.2021, ora 17:00. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate 

contestațiile vor fi trimise prin poștă sau curier către Organizator, la adresele menționate la Art. 1 sau la adresa 

de e-mail concurs@fares.ro. Contestațiile se vor soluționa de către Organizator, ale cărui decizii sunt definitive. În 

cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, acesta se poate adresa Judecătoriei Orăștie, în condițiile 

legii. 

Art. 4. Modificarile devin valabile incepand cu data de 15 august 2021. 

Art. 5. Toate celelalte dispozitii nemodificate prin prezentul act aditional raman valabile. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR, 

S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”  

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
 

1.1. Campania “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”  este organizată 

de către S.C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. 

Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de înregistrare RO13271346, operator de 

date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Organizator”.  

1.2. Campania “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” (denumita în 

continuare "Campania") este implementă în locațiile participante prin intermediul S.C. Fares Trading SRL, 

cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. J20/871/1999, cod 

unic de înregistrare RO12515795, denumită în cele ce urmează “Distribuitor”. 

 

SECTIUNEA 2. INFORMAREA PUBLICULUI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 

2.1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data 

întocmirii prezentului Regulament. 

2.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare 

"Regulament"), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 

prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul 

Regulament, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare de la data publicării pe site-ul www.fares.ro a 

actelor adiționale ce conțin aceste modificari.  

2.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau 

actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta și vor fi interpretate împreună cu acesta. 

2.4. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român sau rezident în România, cu vârsta de 

minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei care, pe intreaga perioadă a Campaniei, achiziționează 

produse Fares în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal din farmacii, drogherii și 

magazine naturiste participante la campanie (denumite în continuare “Locații participante”). 

2.5. În baza bonului fiscal în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus)  pentru produse Fares se oferă 1 (unu)  

talon răzuibil de către personalul din Locațiile participante. Produsele Fares în valoare de minimum 50 lei (TVA 

inclus) trebuie să fie pe un singur bon fiscal. Fiecare bon fiscal reprezintă o singură participare. 

2.6. Nu pot participa la Campanie și nu vor putea primi premii: angajații organizatorului, angajații 

distribuitorului, soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora, angajații Farmaciilor sau Magazinelor naturiste 

participante în campanie. 

 

 



SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE 
 

3.1. La Campanie participă toate produsele din portofoliul Fares. 

 

 SECTIUNEA 4. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE  
 

4.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament. 

4.2. În Farmaciile/Magazinele Naturiste partenere în cadrul Campaniei vor fi instalate materialele de campanie 

(poster A4 și/sau A3, prisma). 

4.3. Campania va începe la data de 15.06.2021 (ora 00:00:00 -ora României) și se va încheia la data de 

15.08.2021 (ora 23:59:59- ora României). 

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi 

comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării actului 

aditional pe www.fares.ro . 

4.5. Înregistrarea în Campanie prin mecanismul descris la Secțiunea 7, de mai jos, se poate face exclusiv în 

perioada cuprinsă între 15.06.2021 ora 00:00:00, ora României și 15.08.2021 ora 23:59:59, ora României. 

 

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  
 

5.1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal și sunt de acord cu prevederile Regulamentului. 

5.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr.190 / 18.07.2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Datele personale ale Participanților sunt stocate numai pe durata Campaniei. Ca 

atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la 

Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare. 

5.3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.190 / 18.07.2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, 

la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt 

sau nu sunt prelucrate de catre Organizator; 

- dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 

motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul 

unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la 

Organizator, la cerere și în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea 
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datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; după 

caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 

- dreptul de a fi informat cu privire la datele de contact privind protecția datelor: 

protectiadatelor@fares.ro. 

 

5.4. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr.190 / 18.07.2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date. Datele personale ale Participanților sunt stocate numai pe durata 

Campaniei.  

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 
 

6.1. Organizatorul va oferi următoarele premii: 

 

PREMII GARANTATE ÎN LOCAȚII Număr premii
Valoare individuală maximă 

( RON cu TVA inclus)

Valoare totală maximă 

( RON cu TVA inclus)

CEAI MENTA, 20 pliculeţe 16,000             2.49 lei 39,763 lei

SET CEAIURI:

   LAVANDA, 20 pliculeţe

   MUSETEL 20 pliculeţe

   ECHINACEA, 20 pliculeţe

2,000                9.04 lei

18,072 lei

SET BIOSEPT

   Biosept A5, capsule, flacon x 30 buc 

   Biosept A25, gel de mâini, tub x 50 ml 

   Biosept suprafețe A26 spray, sticluță x 50 ml

2,000                55.59 lei 111,174 lei

TOTAL 20,000             169,009 lei

PREMII MARI PRIN TRAGERE LA SORȚI Număr premii
Valoare individuală maximă 

( RON cu TVA inclus)

Valoare totală maximă 

( RON cu TVA inclus)

Robot de aspirare Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner, 

40W, 0.6 l, WI-FI, Clasa A+++, Alb

5                        931.00 lei 4,655 lei

Mop electric cu aburi Vileda steam XXL, 161010 5                        310.00 lei 1,550 lei

Umidificator Xiaomi Mi Smart antibacterian 5                        199.00 lei 995 lei

TOTAL 15                     7,200 lei

TOTAL PREMII CAMPANIE 20,015             176,209 lei  
 

 
6.2. Valoarea totală a premiilor oferite de Organizator pentru Locațiile participante este: 176,209 lei inclusiv 

TVA. 

6.3. Organizatorul oferă în total 20.000 de premii garantate în locații și 15 premii prin tragere la sorți. Premiile 

neacordate vor rămâne la dispoziția Organizatorului.  

6.4. Fiecare Locație participantă va acorda în numele Organizatorului premii pentru taloanele răzuibile. 

Premiile se acordă pe loc. Toate taloanele răzuibile sunt câștigătoare. 

6.5. Bonurile fiscale la această Campanie sunt bonurile emise în perioada 15.06.2021 ora 00:00:00, ora 

României și 15.08.2021 ora 23:59:59, ora României. 
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6.6. Fiecare locație va primi, în baza unui aviz, începând cu data de 15.06.2021 premiile oferite de Organizator 

prin intermediul reprezentanților Distribuitorului din teren, materialele promoționale (poster A4 și/sau A3, 

prisma) ,precum și o mapă în care se vor colecta bonurile fiscale aferente Campaniei.  

 

6.7. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 

cu excepţia costului de achiziționare a produselor Fares și costurile conexiunii la internet pentru înscrierea în 

Campanie. 

6.8. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici cu valoarea lor în bani. În cazul 

refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că 

respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a 

premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă 

dreptul de a nu le mai atribui.  

6.9. Premiile nerevendicate vor fi ridicate de către echipa Distribuitorului din locațiile participante, în baza 

unui poces verbal de primire-predare și vor fi returnate Organizatorului, la sediul acestuia. 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI  
 

7.1. În perioada 15.06.2021 – 15.08.2021 în Locațiile participante vor fi expuse în loc vizibil și accesibil 

publicului larg materialele promoționale ale campaniei. Acestea sunt: taloane răzuibile,  postere A4 și/ sau A3 

și prisme. 

7.2. Pentru a putea participa la Campanie, o persoană trebuie să cumpere produse Fares în valoare de 

minimum 50 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, în perioada 15.06.2021 – 15.08.2021 din oricare dintre 

locațiile participante.  

7.3. Persoana, denumită în continuare „Participant”, care achiziționează în perioada Campaniei produse Fares 

în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus), va primi din Locația participantă un talon răzuibil (denumit în 

continuare „talon”). 

7.4. Locațiile participante nu vor acorda taloane răzuibile de participare dacă valoarea bonului fiscal este sub 

minimum 50 lei (TVA inclus). 

7.5. Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumpărăturilor efectuate în perioada desfășurării 

Campaniei.   

7.6. Toate taloanele răzuibile sunt câștigătoare. 

7.7. În baza bonului fiscal care atestă condiția de participare, respectiv achiziționarea de produse Fares în 

valoare de minimum 50 lei (TVA inclus), Participantul va putea alege un talon răzuibil de la Locația 

participantă.     

              a) Participantul va primi din partea Locației participante premiul garantat menționat pe talon și va 

preda bonul fiscal.  

               b) Pentru a putea intra în posesia premiului garantat, personalul din Locație îi va oferi Participantului 

procesul verbal de primire a premiului, în care Participantul este obligat să completeze: nume, prenume, 

telefon, premiul câștigat, serie talon caștigător, număr și dată bon fiscal și semnătura.      

După completarea procesului verbal și predarea bonului fiscal, casierul din Locație va semna pe bonul fiscal și 

va încercui produsele Fares achiziționate de către Participant.  



Bonul fiscal va fi colectat va fi colectat, de către personalul Locației, în mapa de concurs pusă la dispoziția 

acesteia de către Organizator. Talonul răzuibil va rămâne în posesia Participantului. 

Fiecare bon fiscal reprezintă o singură participare. În cazul în care Participantul dorește să se înscrie de mai 

multe ori în Campanie, acesta va trebui să îndeplinească condiția de participare pe câte un bon fiscal diferit, 

respectiv să achiziționeze de minimum 50 lei (TVA inclus) orice produs Fares.  

c) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro seria unică a talonului răzuibil în pagina 

dedicată campaniei ““CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!”” în 

perioada 15.06.2021 ora 00.00.00 –15.08.2021 ora 23.59.59 pentru șansa de a câștiga unul dintre marile 

premii.  

d) Marile premii se vor acorda prin tragere la sorți. Extragerea va fi realizată online prin platforma 

random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de fraudă) în data de 25 august 

2021 până la ora 17:00. 

7.8. Avizul de predare - primire a premiilor și materialelor de campanie reprezintă acordul de participare al 

Locației în cadrul Campaniei organizată de Organizator. Prin intermediul avizului Locația se obligă să ofere 

aceste premii Participanților. 

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR 

8.1. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici 

acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot 

ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 

8.2. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după 

punerea acestora în posesia premiilor.   

8.3. Organizatorul își asumă răspunderea pentru calitatea produselor acordate ca premii în această Campanie. 

8.4. PREMIILE INSTANT 

8.4.1 Câștigătorii vor fi desemnați pe loc pentru premiul garantat. Pe fiecare talon răzuibil este indicat premiul 

care va fi oferit de către Locația participantă. Un talon răzuibil dă dreptul la primirea unui singur premiu 

garantat și sansa de a câștiga unul dintre premile prin tragere la sorți în urma înscrierii pe platforma online. 

8.4.2. La predarea premiului se va completa de către Câștigător, împreuna cu personalul din Locația 

participantă, in procesul verbal de predare-primire a premiului, ce va cuprinde: nume, prenume, telefon, 

premiul caștigat, serie talon câștigător, număr și data bon fiscal și semnătura.   

8.4.3. Fiecare câștigător va fi validat doar dacă acesta predă casierului din Locația participantă bonul fiscal în 

original care atestă achiziționarea oricărui produs Fares în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus). 

8.4.4. Locația Participantă  are obligația să se asigure că fiecare Câștigător al premiului garantat își înscrie 

datele și de asemenea îl informează pe acesta asupra faptului că este obligatoriu să înscrie datele corecte, 

având în vedere și faptul că, validarea în cazul câștigării unui mare premiu constă în aceea că datele înscrise în 

platforma online sunt identice cu cele din procesul-verbal. 

8.4.5. Premiile se acordă în limita stocului disponibil. 
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8.5. PREMIILE PRIN TRAGERE LA SORTI 

8.5.1. ÎNSCRIEREA  

a) Participantul înscrie pe web la adresa www.fares.ro, seria unică a talonului razuibil la pagina dedicată 

campaniei “CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A CASEI TALE!” exclusiv în perioada 

15.06.2021 ora 00.00.00 –15.08.2021 ora 23.59.59.  

b) Formularul de înscriere trebuie să fie completat corect cu următoarele informaţii obligatorii: seria unică a 

talonului razuibil, nume, prenume, număr de telefon valid, adresa de e-mail, localitatea de unde s-a făcut 

achiziția. 

c) Participarea este validă daca Partipantul a bifat opțiunile: 

’’Am citit si sunt de acord cu regulamentul campaniei”/ ’’Am citit și sunt de acord cu prelucrarea datelor 

personale în scopul participarii la campania ““CU FARES CÂȘTIGI PREMII CARE PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA TA ȘI A 

CASEI TALE!”. 

Dacă Participantul  la  Campania  promotionala  nu este  de  acord  cu  cele două bife Necesare, înregistrarea 

pentru tragerea la sorți nu este validă. 

d) Un Participant se poate înscrie de maxim de 2 (două) ori cu talone razuibile a căror serie unică este diferită, 

pe durata desfășurării Campaniei, respectiv în perioada 15.06.2021 ora 00.00.00 – 15.08.2021 ora 23.59.59. 

8.5.2. TRAGEREA LA SORȚI 

a) Premiile prin tragere la sorți se vor acorda printr-o extragere electronică în mod aleatoriu ce va fi realizată 

online prin platforma random.org (extragerea câștigătorilor se va filma pentru evitarea suspiciunilor de 

fraudă) în data de 25 august 2021 până la ora 17:00. 

b) Vor fi extrase cele 15 premii prevăzute, precum și 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu.  

În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în 

prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi 

procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 (trei) rezerve şi nu se 

finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va 

rămâne în posesia Organizatorului. 

c) La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor 

de mai sus sau în care participanții furnizează informații incomplete / incorecte, precum și înscrierile efectuate 

în afara perioadei desfășurării Campaniei.  

8.6 ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

8.6.1. Anunțarea câştigătorilor se va face în maxim 2 (două) zile lucrătoare, în perioada 26-27.08.2021, în 

intervalul orar 9:00-17:00 de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care 

câștigătorii s-au înscris în Campanie.  

Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare. 

8.6.2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul 

de telefon de maximum 3 ori, în 2 (două) zile lucrătoare diferite, în perioada 26-27.08.2021, în intervalul orar 

9.00–17.00, la ore diferite. 

Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către 

Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis, nu răspunde la nici unul dintre apeluri sau numarul este 

invalid), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. 
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8.6.3. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru 

ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, iar acesta va rămâne în posesia Beneficiarului. 

8.7 VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.7.1. Validarea câștigătorilor este necesară pentru a verifica îndeplinirea condiției de eligibilitate legate de 

vârstă precum și identificarea persoanei și a faptului că este una și aceeași cu cea menționată în procesul 

verbal pe care l-a completat la câștigarea premiului instant. 

Până la validarea finală, acesta este un Potențial Câștigător 

8.7.2. Pentru  a  fi  validat  drept  castigator, Participantul selectat  prin  tragere  la  sorți va  îndeplini cumulativ 

urmatoarele: 

- va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, la momentul  

contactarii  telefonice, dupa  cum  urmeaza:  nume,  prenume,  adresa  de  e-mail, adresa domiciliu/ resedinta,  

- Organizatorul va trimite Potențialului Câștigător, la adresa de mail confirmată în urma contactarii telefonice , 

formularul GDPR, pentru acordul în scris în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Mailul va fi 

transmis după anunțarea câștigătorilor, în perioada 26-27.08.2021. 

- Potențialul Câștigător va răspunde la mailul primit de la Organizator, în termen de 2 (două) zile lucrătoare,  

până în data de 31.08.2021 ora 23.59.59 (ora expedierii mailului) transmițând: 

- în corpul de mail scrie: datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon); 

- atașat: copie carte de indentitate/buletin, talonul răzuibil în format .jpeg sau .pdf și, formularul GDPR 

semnat, în format .jpg sau .pdf  

c) Organizatorul verifică dacă datele primite pe mail de la Potențialul Câștigător coincid cu cele înscrise în 

procesul verbal de primire a premiului instant.  

În caz afirmativ, transmite mail de validare a Câștigătorului, până în data 01.09.2021 ora 17:00:00 (ora 

expedierii mailului).  

În caz negativ, transmite mail de ne-validare până la același termen, apoi se va apela la prima rezervă. 

c) Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care 

rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acordă şi va ramâne în proprietatea 

Organizatorului. 

8.8 PUBLICAREA CAȘTIGĂTORILOR 

8.8.1. Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi publicată pe site-ul www.fares.ro sectiunea dedicată 

campaniei, în data de 03.09.2021, in intervalul orar 09:00- 17:00. 

 

8.9 EXPEDIEREA PREMIILOR 

8.9.1. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de 

maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data validării și se vor înmâna în baza semnării procesului verbal de 

predare primire. 



 

 

SECTIUNEA 9. TERMINOLOGIE 
 

9.1. În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai 

jos vor avea următoarea semnificaţie: 

a) „Forţa majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voinţa 

Participanţilor sau a Organizatorului, neimputabilă acestora şi care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, 

controlată ori depăşită de către aceştia, şi care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori 

la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forţă majoră, cu titlu 

exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, 

război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, 

restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate şi alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice 

alte acţiuni ale instituţiilor publice. 

b) „Mecanismul Campaniei” - reprezintă mecanismul de desfăsurare a Campaniei, astfel cum este acesta 

descris la Sectiunea 7 din prezentul Regulament; 

c) „Organizatorul” – este compania Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L, identificat conform secţiunii 1 de mai 

sus şi având atribuţii în Campanie stabilite prin prezentul Regulament; 

e) „Participanţii” - toate persoanele fizice cetăţeni români, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data 

începerii Campaniei, care îndeplinesc condiţiile menţionate în secţiunea 2 de mai sus; 

f) „Premiile Campaniei” – reprezintă produsele descrise la sectiunea 6.1. din prezentul Regulament; 

g) „Campanie” – reprezintă acest program care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament. 

h) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele şi actele 

adiţionale ulterioare care fac parte din acesta. 

i) “Distribuitor” – este compania Fares Trading SRL, identificat conform sectiunii 1 de mai sus si avand atributii 

in Campanie stabilite prin prezentul Regulament. 

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

 

10.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit accesând pagina de 

web www.fares.ro. Participarea la această Campanie implică obligativitatea însușirii conținutului și implicit a 

respectării prevederilor prezentului Regulament. 

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campaniei în orice moment al acesteia şi/sau dreptul de a 

schimba regulile de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea în acest sens, în condiţiile 

secţiunii 2. de mai sus. 

 

SECTIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE 
 



11.1. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 

cu excepţia costului de achizitionare de minimum 50 lei (TVA inclus) a produselor Fares. 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII 
 

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, 

iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de Judecătoria Orăștie. 

 

SECTIUNEA 13.  RESPONSABILITATE 
 

13.1. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 

Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor 

câștigători.  

13.2. Organizatorul și Locațiile participante implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație 

de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor. 

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

13.3. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își 

asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru: 

- Completarea proceselor verbale de predare a premiilor ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte; 

- Pierderile bonurilor fiscale, generate de condiții independente de voința Organizatorului;  

- Întreruperile de program/disfunctionalitățile neanunțate ale locațiilor participante; 

- Înscrierea de către Participant, pe site, de date incomplete sau greșite. 

13.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoara Campania. 

Periodic un reprezentant al Organizatorului poate merge în Locațiile participante pentru a verifica 

desfășurarea campanie. 

13.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a 

oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau abuz sau orice alte activități care ar putea afecta 

desfășurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii în condițiile prevăzute de Regulament sau care ar putea 

duce la încalcarea drepturilor terților. 

13.6. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea. 

13.7. Participantul este responsabil în intregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise în procesul verbal 

de primire a premiului. 

13.8. Organizatorul nu își asumă nicio raspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire 

la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii își 

asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și nici un fel de 

responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu 

aceasta. 



13.9. Eventualele contestații privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul 

zilei de 31.08.2021, ora 17:00. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate 

contestațiile vor fi trimise prin poștă sau curier către Organizator, la adresele menționate la Art. 1 sau la 

adresa de e-mail concurs@fares.ro. Contestațiile se vor soluționa de către Organizator, ale cărui decizii sunt 

definitive. În cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, acesta se poate adresa Judecătoriei 

Orăștie, în condițiile legii. 

 

SECTIUNE 14. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI  
 

14.1. Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță 

majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua 

campania, după anunțarea prealabilă a publicului. 

 

SECTIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ 
 

15.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţă Majoră în înţelesul noţiunii de la art. 9.1. a) din prezentul Regulament, 

dacă o situaţie de Forţă Majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale 

pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.  

15.2. Dacă invocă Forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanţilor existenţa acesteia în 

termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţă Majoră. 

SECTIUNEA 16. ALTE CLAUZE  
 

16.1. Decizia Organizatorului în orice privință este finală și legală pentru toți participanții. 

16.2. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de 

regulamentul oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau 

nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, își rezervă dreptul de a suspenda 

oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți, prin intermediul 

locațiilor participante. 

16.3. Prezentul Regulament se completează cu o procedură internă de distribuție și implementare a campaniei 

în locațiile participante, între Organizatori și Distribuitor. 

 


