REGULAMENTUL CONCURSULUI
SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Organizatorul concursului, (numit in cele ce urmeaza “Concurs”) este societatea SC Profil Comert
Expert Business SRL cu sediul in Bucuresti, Str Calea Calarasi, Nr 159, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/10724/2010, Cod Fiscal RO276760721.2 Promotia se va derula in
conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Denumit in
continuare Organizator.
1.2 Promotia se va desfasura online, in Romania in perioada 29 Ianuarie - 28 Februarie 2013. Iar
tragerea la sorti a castigatorului va avea loc pe 1 Martie 2013.
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani la data de
incepere a Concursului, cu domiciliul/resedinta in Romania si care este de acord sa respecte
mecanismul de participare descris la SECTIUNEA 3 de mai jos.
2.2. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in
organizarea si derularea Concursului precum si familiile acestora.
2.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament.
2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice utilizator la propria alegere, care nu
respecta termenii regulamentului sau care incearca sa manipuleze rezultatele.
SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
3.1. Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE
PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Promotii, asa cum vor fi ele
prezentate la SECTIUNEA 4. PREMIILE de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la
aceasta sectiune.
3.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, fiecare participant trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
Sa aiba sau sa isi creeze in perioada Concursului un cont pe site-ul www.facebook.com.;
Pentru inlaturarea tentativelor de frauda, numele si poza de la profilul din contul de Facebook sa
fie conforme informatiilor din cartea de identitate.
Sa accepte accesarea informatiilor personale furnizate prin intermediul site-ului
www.facebook.com.
3.3. Dupa indeplinirea conditiilor mai sus mentionate, fiecare participant trebuie sa urmeze pasii
descrisi in continuare:

Să răspundă la chestionarul cu 5 întrebări care sunt postate pe pagina www.facebook.com/Hotel
Razvan
3.4. Castigarea premiilor:
Premiile se vor obtine in urma unei trageri la sorti la care vor participa toti cei care au raspuns la
cele 5 intrebari.
Premiul consta in cazarea la un hotel de 3 stele din Sinaia, in perioada 15 - 17 Martie 2013, în
valoare totală de 500 lei
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina www.facebook.com/HotelRazvan
SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In cadrul prezentului Concurs se va acorda un singur premiu constand in cazarea la un hotel de 3
stele din Sinaia in perioada 15 - 17 Martie 2013.
4.2. Valoarea totala a premiilor este de 500 lei (TVA inclus). Valoarea impozitului pe premii va fi
suportata de catre Organizator si nu este inclusa in valoarea totala a premiilor.
4.3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte
obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.
4.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor
in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator
insemnand ca respectivul castigator nu doreste in mod expres sa intre in posesia premiului, refuz
manifestat in scris), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului si nu va mai putea emite
ulterior nicio pretentie, de orice fel, asupra acestuia.
4.5. Procedura de acordare a premiilor si de desemnare a castigatorulor este prezentata la Sectiunea
5 din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR.
5.1. Castigatorul premiului va fi tras la sorti pe 1 Martie 2013, din randul celor ce au raspuns la
chestionarul cu intrebari postat pe pagina de facebook a Hotel Razvan.
5.2. In vederea descurajarii si inlaturarii tentativelor de fraudare a Concursului, daca in urma
informatiilor transmise de castigatori catre Organizator se constata neconcordate intre acestea si
numele si poza din contul de Facebook, respectivul castigator care s-ar afla intr-o astfel de situatie
ipotetica va fi invalidat si va fi declarat castigator urmatorul participant extras respectiv rezerva.
Daca nici aceasta din urma nu respecta conditiile impuse prin art, castigatoriul si rezerva vor fi
invalidati, iar premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului.
5.3. Premiile vor putea fi ridicate la recepţia Hotelului Răzvan (Calea Calarasi, Nr 159, Bucuresti) sau
vor fi expediate prin curier, pe adresa comunicata de castigator, in termen de 45 de zile de la data

validarii acestora impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de catre producator si
pe baza de proces verbal de predare-primire (vezi Aneza 1).
5.4. Numele castigatorilor Concursului si premiile castigate de acestia vor fi facute publice, pe
www.facebook.com/HotelRazvan
5.5. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi
formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen 15 zile
de la data incheierii Consursului, pe adresa: SC Profil Comert Expert Business SRL cu sediul in
Bucuresti, Str Calea Calarasi, Nr 159 – in atentia Departamentui de Marketing. Contestatia se va
solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi
nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE
6.1. Prin participarea la Concurs participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului
oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
6.2. Organizatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale participantilor la prezentul
Concurs, in scopurile prezentului Concurs (desemnarea castigatorilor, acordarea premiilor si
indeplinirea obligatiilor fiscale aferente organizatorilor de concursuri, prin prelucrarea CNP-ului doar
in cazul castigatorilor care au castigat premii cu o valoare mai mare de 600 de RON, conform legii) si
in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.
6.3. Participantii la Concurs, precum si castigatorii premiilor, in calitate de persoane vizate au,
conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
1. dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu
privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte
informatii suplimentare impuse de lege.
2. dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia 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.
3. dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia 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 conform 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) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
4. dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de

marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are
dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte
juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal,
efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale,
precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b)
reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca
decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute
la lit a).
6. dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei
pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii
de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
6.4. La cererea acestora, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile
prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs, precum si
castigatorii, SC Profil Comert Expert Business SRL cu sediul in Bucuresti, Str Calea Calarasi, Nr 159 –
in atentia Departamentui de Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.5. Regulamentul Oficial al Concursului va fi disponibil in mod gratuit pe adresa
www.facebook.com/HotelRazvan pe toata perioada de desfasurare a Concursului.
6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial prin acte aditionale,
eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi facute publice participantilor pe
adresa concursului „Cum ne pregatim de iarna?” la www.facebook.com/HotelRazvan.

