Regulament concurs
“8 Martie 2018”
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului ,,8 Martie 2018” este ALVERNA DENTAL STUDIO
SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str Viilor nr.52B et 1 cab.med.1, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3963/2016, cod fiscal:
36704481, reprezentată legal prin dl. Vlad Vigh-Nicoara.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit
în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu
obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost
făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul este organizat pe teritoriul României, în perioada 8.03.2018, ora
9:00 – 31.03.2018, ora 12:00, inclusiv (ora României), în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial, online, pe pagina de Facebook a
Organizatorului: https://www.facebook.com/AlvernaDentalStudio/.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani,
indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în
România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează
indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot
participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în
această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest
concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei
constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare
aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de
Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația
în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau
necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa
justiției.
Prin înscrierea în Concurs, participanții declară ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament Oficial și își exprimă consimțământul expres pentru
înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date Alverna Dental Studio,
precum și pentru prelucrarea acestor date în scopuri statistice, pentru acțiuni
de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la
Alverna Dental Studio și partenerii din program.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Participă la concurs orice persoana fizică care răspunde la întrebarea ”Tu
cum îți faci mama să zâmbească?” pe pagina de Faceboook
https://www.facebook.com/AlvernaDentalStudio/ printr-un
comentariu la postarea dedicată concursului și share-uiește public
postarea pe propria pagină de Facebook.
Perioada de înscriere în concurs se desfășoară începând cu 08.03.2018
și se încheie în 31.03.2018.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI
Premiul oferit de Organizator în cadrul acestei Concurs este următorul:
Un voucher în valoare de 800 de lei (TVA inclus) pentru servicii
stomatologice în cadrul clinicii Alverna Dental Studio.
Nu se acordă contravaloarea în bani a premului.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Anunțarea câștigătorului va avea loc după data de 31.03.2018. Câștigătorul va
fi desemnat prin tragere la sorți electronică și va fi anunțat pe pagina de
Facebook Alverna Dental Studio.
Condiția de revendicare a premiului:
 răspuns la întrebarea ”Tu cum îți faci mama să
zâmbească?”
 share la postarea concursului
În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește toate condițiile pentru
revendicarea premiului, acesta va fi oferit, mai departe, următorului concurent
care îndeplinește condițiile campaniei.

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI
Premiul va fi oferit câștigătorului la clinica stomatologică Alverna Dental
Studio din Cluj-Napoca, nu mai târziu de 3 luni de la data la care identitatea
câștigătorului a fost comunicată către public. Organizatorul nu este
responsabil în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi
contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon
incorecte/incomplete. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare
momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în
considerare de către Organizator. Premiul poate fi „oferit” (e vorba de servicii
stomatologice) câștigătorului numai în baza unui proces verbal de predareprimire care conține datele de identificare ale câștigătorului, descrierea
premiului primit, precum și semnătura de primire a câștigătorului. Refuzul de
a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului către
câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia
premiului.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31.03.2018, ora 12:00, și poate
înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță
majoră - de natură a face imposibilă derularea. Concursul mai poate înceta
oricând înainte de împlinirea perioadei stabilite în Sectiunea 2 de mai sus ori
poate fi suspendat oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția
ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea
prevederilor de mai sus.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit online, pe site-ul
organizatorului, la pagina: http://alvernadental.com/oferte-speciale/. Prin
participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze
acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi
comunicate pe site, precum și pe pagina de Facebook Alverna Dental Studio
https://www.facebook.com/AlvernaDentalStudio/.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul este răspunzator doar pentru impozitul cu reținere la sursă (în
cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din
campaniile promoționale, impozit pe care Organizatorul Concursului este
obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau
de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorului.

SECȚIUNEA 12. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Alverna Dental Studio și participanții la
concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta
litigiul spre soluționare instanțelor române competente.
Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa
Organizatorului în ziua anunțării publice a câștigătorului. După expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

SECȚIUNEA 13. - ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor
Participanților. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în
caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar
putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implică
organizarea și desfășurarea Concursului.

