REGULAMENTUL CONCURSULUI 1 IUNIE
S.C. HG MEDICAL GL S.R.L.

1. Organizatorul tombolei
Organizatorul concursului “1 IUNIE” (denumit in continuare „Concurs”) este Societatea
Comerciala HG MEDICAL GL S.R.L., persoana juridica română, cu sediul social in Galati, Str.
Saturn, nr. 2, bl.B1, ap.46, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Galati, sub nr J17/148/2011, avand CUI RO28000256, reprezentata de domnul/doamna Hutanu
George Alexandru, in calitate de Administrator, cetătean român, cu domiciliul in Galati, denumita
in continuare "Organizator".

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare
„Regulamentul Oficial”).

2. Scopul
Prezenta Concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare
cuprinse in Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata.

3. Durata Concursului si aria de desfasurare
Concursul demareaza la data de 23.05.2020 si se incheie la data de 31.05.2020 (denumita in
continuare „Durata”), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament
Oficial, pe site-ul www.hgmedical.ro.

4. Dreptul la participare
Concursul se adreseaza oricarui Participant in perioada 23-31 Mai 2020, care are domiciliul in
Romania, a implinit varsta de 18 ani, accepta termenii si conditiile prezentului Regulament
(denumiti in cele ce urmeaza "Participanti") si care, in perioada de desfasurare a Concursului, da
un like&share Concursului 1 IUNIE postat de HG MEDICAL GL SRL.
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Prin participarea la Concurs, se confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si exprimarea
acordului in privinta acestuia. Participarea la aceast Concurs implica acceptarea integrala, expresa
si neechivoca a prezentului Regulament.
Pentru a fi eligibili a participa la Concurs si a putea castiga unul dintre premiile oferite, prin
intermediul platformei random.org, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
exprese, in mod cumulativ:
▪

Sa aiba domiciliul in Romania;

▪

Sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei;

▪

Sa like&share la postarea Cncursului 1 IUNIE

▪

Sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.

La Concurs nu au dreptul sa participe:
(i) angajatii societatii HG MEDICAL GL SRL ;
(ii) sotiile/sotii persoanelor mentionate la punctul (i), precum si rudele de gradul I ale acestora si
ale persoanelor mentionate la punctul (i);

5. Mecanismul Concursului
Participarea la Concurs se va face in mod voluntar de catre clientii eligibili definiti conform
prezentului Regulament. Fiecare participant eligibil trebuie sa dea like&share postarii Concursului
1 IUNIE.
In ziua de 1 iunie 2020 se vor face 3 extrageri prin intermediul platformei random.org.Castigatorii
vor fi anuntati telefonic iar termenul de ridicare sau trimitere a premiilor va fi de cinci zile. La
primirea premiilor, castigatorii vor completa un proces verbal de primire a premiului.

Extragerile pentru selectarea castigatorilor vor avea loc in data de 01 iunie 2020.

6. Desemnarea Câstigatorilor si Acordarea Premiilor
Premiile se acorda prin extragerea prin intermediul platformei random.org a castigatorilor.
Organizatorul se obliga sa afiseze pe site-ul HG Medical GL SRL – www.hgmedical.ro, castigatorii
premiilor la finalul concursului, pana in data de 05.06.2020. Organizatorul va contacta participantii
castigatori, prin intermediul paginii de facebook HG Medical prin mesaj sau telefonic in ziua in
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care s-a efectuat extragerea cat si pe parcursul urmatoarelor 3 zile calculate de la momentul
extragerii, pentru a li se furniza detaliile in vederea ridicarii/trimiterii premiului. Organizatorul nu
va fi raspunzator in cazul in care castigatorul nu poate intra in posesia premiului . In cazul in care
nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in decurs de 3 zile de la extragere, atunci
Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la noi extrageri. Organizatorul nu isi asuma
nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde reprezentantilor
Organizatorului, sau orice alte situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate
in prezentul Regulament.

Participantii castigatori vor fi anuntati cu privire la castigarea premiului si la modalitatea de a intra
in posesia acestuia, prin mijloacele de contact specificate in Regulamentul Oficial.

Noile extrageri la Concurs vor fi desemnate castigatoare in urmatoarele situatii:
▪

Participantul care a dat like&share postarii Concursului 1IUNIE desemnat castigator nu
indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 4 « Dreptul la participare » ;

▪

Castigatorul nu poate fi contactat.

In cazul aparitiei uneia dintre situatiile anterior-mentionate, se vor afisa noii castigatori, desemnati
in baza extragerii prin intermediul platformei random.org, in functie de ordinea extragerii. In
termen de 2 zile de la momentul afisarii noilor castigatori, acestia vor fi contactati de catre
reprezentantul Organizatorului .
In situatia in care noul castigator nu se va putea ridica /primi premiul in termenul mai susmentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

Premiile se vor ridica/primi pe baza unui proces verbal. Acest proces verbal reprezinta confirmarea
de primire a premiului. Revendicarea premiului se va putea face pe baza cartii de identitate sau al
unui act ce atesta numele specificat in procesul de validare a premiului. La momentul
predarii/primirii premiului se va semna un proces-verbal de predare-primire intre Organizator si
Participant declarat castigator precum si declaratie privind indeplinirea conditiilor din prezentul
Regulament.

In cadrul acestei Tombole, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora
in bani sau alte obiecte si nici schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
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Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si
abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
aparute ulterior extragerii si acordarii efective a premiilor.
Premiile vor fi acordate castigatorilor daca acestia indeplinesc cumulativ conditiile de mai jos:
▪

Nu sunt declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prevederilor sau neindeplinirii
conditiilor din prezentul Regulament Oficial;

▪

Participantul castigator nu refuza si nu face opozitie la procesarea datelor sale cu caracter
personal de catre Organizator in scopul prezentului Regulament Oficial;

▪

Participantul castigator face dovada identitatii sale, prin prezentarea actului de identitate in
original si semneaza procesul-verbal de primire sau de acceptare a premiului;

▪

Participantul castigator nu refuza semnarea procesului-verbal care atesta atribuirea efectiva a
premiului.

7. Premiile – Numar, Natura, Valoare
Premiul consta in 3 Jocuri LEGO oferite castigatorilor prin intermediul platformei random.org.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in
schimbul premiilor si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

8. Taxe si impozite
SC HG Medical GL SRL cea acorda premiile, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul
datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile acordate, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in
legatura cu premiile acordate, revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

9. Date cu caracter personal
Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament
Oficial si isi exprima in mod expres si fara echivoc consimtamantul ca datele lor personale inscrise
pe talonul de participare sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate, fara alte
obligatii sau plati, in conformitate cu dispozitiile legale in materie. Prin inscrierea la concurs,
participantii castigatori sunt de acord sa le fie facute publice de catre Organizator numele si
premiile castigate.
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Atat pe durata Concursului cat si ulterior, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.
677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa
pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezentul Concurs si sa le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va
dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind
numele si premiile castigate, pentru care Participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la
prezentul Concurs.
Participantii au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12),
dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie
la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul
de a se adresa justitiei (art. 18). Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul
Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.
La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta
din urma se obliga in mod gratuit: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu
caracter personal ale acestuia; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu
este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu
caracter personal ale solicitantului.
In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o
anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa
asigure ca predarea i se va face numai personal.

10. Regulamentul Oficial al Concursului
Regulamentul Oficial al Concursului este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Concursului pe
www.hgmedical.ro.Prin participarea la Concurs, Participantii adera in mod expres si neconditionat
la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia.
Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea
Participantilor si neacordarea premiilor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de
compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe site-ul – www.hgmedical.ro.
Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional. Modificarile nu vor
produce efecte retroactive, ci vor produce efecte de la data la care au fost aduse la cunostinta
publicului, prin intermediul notificarilor paginii de facebook a HG Medical .
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Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre Participanti a
modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice prin intermediul notificarilor paginii de facebook
a HG Medical .
In cazul modificarii legii pe durata Concursului, modificare care nu mai permite desfasurarea
Concursuli, un anunt de intrerupere va fi facut public prin intermediul notificarilor paginii de
facebook a HG Medical .
Prin publicarea anuntului, Concursul va fi intrerupt de drept si nici o parte interesata nu va avea
temei in a pretinde continuarea Concursului sau orice fel de despagubiri.
In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Concursului, Organizatorul
poate suspenda sau intrerupe Concursului operand modificarile necesare, care vor fi comunicate
publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite despagubiri.

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 competente de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR,
Societatea HG MEDICAL GL S.R.L.
Administrator
Hutanu George Alexandru
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