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REGULAMENT OFICIAL AL  

„Silver Plus 3 zone” 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 

Concursul (denumit in continuare „Concursul”) este organizat si desfasurat de STUDIO 

MODERNA S.A, o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Splaiul 

Independentei nr. 319L, Sema Business Park, Cladirea Paris, Corp A1, Parter, cod postal 061102, avand 

Codul Unic de inregistrare RO 15065733, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul 

J40/12581/05.12.2002, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 327, 

(denumita in continuare "Organizator"). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si 

conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare 

"Regulament"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului 

www.dormeo.ro si www.kaufland.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul 

Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor 

modificari pe site-urile mentionate mai sus. 

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine 

Kaufland Romania, in perioada 03.07.2019-16.07.2019. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va 

rugam sa trimiteti un email la info@dormeo.ro, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate 

in Sectiunea 3 de mai jos. 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

 

Concursul va fi lansat la data de 03.07.2019, ora 6:00 a.m. si va dura pana la data de 16.07.2019, ora 

24:00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul va 

extrage premiile in datele de 10.07.2019 si 17.07.2019, astfel: 

• Pentru clientii inscrisi in perioada 03.07-09.07.2019, extragerea se va efectua in data de 

10.07.2019 

• Pentru clientii inscrisi in perioada 10.07-16.07.2019, extragerea se va efectua in data de 

17.07.2019. 

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

 

Participarea la Concurs este conditionata de cumpararea a cel putin unui produs din gama Dormeo 

Silver Plus 3 Zone Topper, strict din reteaua de magazine Kaufland Romania, pe durata perioadei mai sus 

mentionate. Participantii care achizitioneaza produsele Dormeo Silver Plus 3 Zone Topper din reteaua de 

magazine Kaufland Romania, sunt considerati inscrisi in concurs dupa ce trimit un mesaj, la numarul de 

telefon scurt 1762 ( cost SMS: *Orange cartela:0,03 EUR+TVA, abonament: 0,05 EUR+TVA, alte retele 

0,05EUR+TV/SMS), cu textul SILVER_NUME_PRENUME_NR BON FISCAL. 

Pentru a putea participa la Concurs, persoanele care achizitioneaza minim un produs din gama 

Dormeo Silver Plus 3 Zone Topper pe intreaga perioada a Concursului, au obligatia de a nu returna 

Organizatorului produsele achizitionate si de a pastra bonul fiscal / factura fiscala pentru a putea face 

dovada achizitiei. 

 

Premiile concursului:  

 

4X Delimano Nutribullet Gold 5 pcs : 

http://www.dormeo.ro/
mailto:info@dormeo.ro
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Valoarea premiilor in produse este de 1596 lei (TVA inclus). Conform Codului Fiscal, impozitul in 

cuantum de 10%,  va fi  calculat si platit de catre organizator in situtia in care  valoarea cumulata a premiilor 

acordate unui castigator depaseste pragul impozabil de 600 lei. Premiile acordate nu se pot converti in bani.  

 

Conform Codului Fiscal, impozitul in cuantum de 10%,  va fi  calculat si platit de catre organizator. 

Premiile acordate nu se pot converti in bani. 

 

La valorile comunicate mai sus, se vor adauga impozitele suportate de organizator, daca este cazul 

 

Castigatorul se obliga sa furnizeze codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o 

copie a actului sau de identitate astfel incat Organizatorul sa poata respecta prevederilor Codului Fiscal, 

conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o 

declaratie privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal 

competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator. 

In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal sau sa predea o copie a actului 

sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama 

acest premiu. 

 

 

 SECTIUNEA 5. TAXE 

 

Platitorul premiilor, in speta  STUDIO MODERNA S.A, se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul 

datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina 

exclusiva a câstigatorului.  

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

cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului. 

 

 

SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA 

PREMIILOR 

 

Organizatorul va extrage premiile in datele de 10.07.2019 si 17.07.2019. Extragerea se va face 

electronic.   

Extragerea premiului se va face astfel: Organizatorul va efectua 2 extrageri, una in data de 10.07.2019 

iar a doua in 17.07.2019. La fiecare extragere se vor desemna cate 2 castigatori, prin tragere la sorti.  

Castigatorul premiului va fi anuntat pe site-ul www.kaufland.ro si pagina de facebook Kaufland 

Romania. Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu persoanele inscrise in 

Concurs, cu cele de pe cartea de identitate a castigatorului.  

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal 

in care va consemna: 

1. Data si locul desfasurarii extragerii; 

2.  Numele si prenumele persoanelor care au participat la extragere din partea organizatorului; 

3.  Numele si prenumele castigatorului  

4.  Valoarea premiului acordat; 

  

Castigatorii (sau rezervele)  extrase prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor 

fi contactati de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. De asemenea, 

numele castigatorilor va fi postat pe site-ul mentionat in Regulament. Premiul va putea fi revendicat la 

sediul Organizatorului sau prin telefon la numarul 021.407.50.50 sau prin trimiterea unui mail la 

info@dormeo.ro, in termen de 30 (treizeci) zile de la data extragerii. Premiile nerevendicate se anuleaza. 

 

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

 

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa 

respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul 

http://www.kaufland.ro/
https://www.facebook.com/dormeo.romania
mailto:info@dormeo.ro
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Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si 

eventualilor castigatori.  

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.  

Pentru evitarea oricarui dubiu, Kaufland Romania si oricare dintre afiliatii acesteia nu vor avea niciun 

fel de raspundere cu privire la oricare dintre prevederile prezentului Regulament. Raspunderea cu privire 

la orice prevedere a prezentului Regulament apartine in totalitate Organizarorului. 

 

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice/juridice (persoanele juridice se pot inscrie 

prin reprezentantii legali, care se vor legitima prin acte doveditoare) cu domiciliul/ resedinta in 

Romania aflati in baza de date a Organizatorului si care sunt clientii acestuia cat si clientilor noi care 

achizitioneaza unul dintre produsele comercializate de catre Organizator pe intreaga perioada a Concursului 

(„Participantii”). 

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului , STUDIO MODERNA  S.A si cei ai Kaufland 

Romania, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie). 

Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca 

numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, 

si video de catre Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu 

acest efect asa cum o cere Organizatorul. 

Castigatorii cesioneaza Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor 

asupra fotografiilor realizate, precum si a celor realizate in vacanta ce face obiectul premiului. Cesiunea 

este exclusiva, nelimitata in timp si spatiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile oricand prin orice 

mijloace de comunicare in masa: presa scrisa, televiziune, radio, internet si marketing direct. 

 

Prin înscrierea la acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc 

că au luat la cunoștință prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor 

termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

 

Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter 

personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) sa fie prelucrate de 

Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor in baza de date, procesarea acestora in scopuri 

statistice, realizarea de analize si cercetari de piata, transmiterea de comunicari cu scop comercial prin 

telefon, posta sau posta electronica (telemarketing), precum si trimiterea de oferte si materiale publicitare. 

Participantii/castigatorii sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus sa fie dezvaluite, pentru aceleasi 

scopuri, si partenerilor contractuali ai SC STUDIO MODERNA S.A din Romania si din alte tari membre 

ale Uniunii Europene (Slovenia). Prezentul acord este valabil pe o perioada nelimitata, pana la eventuala 

sa revocare.  

In conformitate cu Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Organizatorul are obligatia de a 

administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participantilor 

la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile 

acordate in cadrul acestui concurs.  

Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.dormeo.ro si pe pagina de facebook Dormeo Romania 

in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de 

asemenea sa respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protectia datelor personale 

stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor 

personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, Regulamentului EU nr. 679/2016, 

urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de a 

http://www.dormeo.ro/
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va opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plangeri in fata 

autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va 

puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa societatii mentionata mai sus cat si la adresa 

dpo.ro@studio-moderna.com . De asemenea, Participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa 

justitiei si autoritatii locale ANSPDCP.  

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI 

 

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, 

independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile 

asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei 

este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă 

majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui 

Regulament. Aceste circumstanţe pot, de asemenea, sã se datoreze unor schimbãri de legislaţie care sã 

influenţeze derularea şi implementarea competiţiei (precum deciziile adoptate de autoritãţile civile, regimul 

de rãzboi, catastrofele naturale şi alte evenimente similare), câştigurile obţinute ȋn urma Concursului, 

valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a acestora şi/sau distribuirea acestora. 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

romane competente din Bucuresti. 

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesand site-ul www.dormeo.ro si www.Kaufland.ro. 

Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va rugam sa trimiteti un mail 

la info@dormeo.ro , incepand cu data de 03.07.2019. 

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 

 

SECȚIUNEA 13. ALTE CLAUZE 

 

 Premiile neacordate vor ramane în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea 

în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.  

 

Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei. 

 

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi 

rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate 

nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, 

care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

 

 

Organizator 

 

Studio Moderna S.A. 

http://www.dormeo.ro/
mailto:info@dormeo.ro

