
 

REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE 

LA CONCURS FACEBOOK AMORE ALF  

BEAUTY DIN PERIOADA 15 MAI – 1 IUNIE 2019 

Prezentul regulament (în continuare “Regulament oficial”) are scopul 

de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati comerciale 

initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor expozanti si, 

totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul 

desfasurarii acestei activitati.  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI.  

1.1 Concursul Amore Alf  (denumit in continuare “Concurs”) este 

organizat si desfasurat de catre S.C. Amore Alf Beauty SRL., cu sediul 

în  Str. Nufarului 11, Branesti, judet Ilfov,  având număr de ordine în 

Registrul Comertului RC J23/791/2019, cod unic de înregistrare CIF 

40664245, cont bancar Libra Internet Bank, IBAN 

RO45BREL0002001955940100 

1.2 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si 

conditiile regulamentului oficial al concursului (denumit in continuare 

“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). .  

1.3 Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul 

Regulamentul Oficial este obligatorie pentru participanti. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau 

schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau 

inceta desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii prealabile a 

participantilor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile 

acestuia.  

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE ȘI DURATA 

CONCURSULUI.  



 

2.1 Concursul va fi organizat si se va desfasura pe pagina de 

facebook  

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/ , în perioada 15mai 

1iunie 2019. Acest eveniment se va desfasura in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial.  

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. MODALITATEA DE 

PARTICIPARE. CRITERII DE ELIGIBILITATE  

3.1 Participarea la acest Concurs presupune cunoasterea si 

acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.  

3.2 Concursul se desfasoara conform precizarilor Art. 2.1 de mai sus 

si este deschis participarii tuturor persoanelor fizice rezidente pe 

teritoriul României. 

3.3 Inscrierea la concurs: 3.3.1 La acest concurs se poate inscrie orice 

persoana care respecta criteriile de la Art. 3.2 3.3.2 Inscrierea se 

realizeaza pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/  

3.4 Validarea inscrierilor: Fiecare participant la concurs trebuie sa dea 

LIKE paginii de facebook 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/ , comment unde va 

tagui 3 persoane din lista sa și SHARE la postarea concursului dupa 

inscriere, organizatorul isi da acceptul de participare. 

3.5 Organizatorul are dreptul de a selecta și respinge prezenta la 

concurs a participantilor care NU îndeplinesc criteriile de la Art. 3.4. 

3.6 Castigatorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti, cu 

ajutorul site ului https://commentpicker.com/ dintre cei care au 

inscrierea valida. Castigatorii trebuie sa comunice Organizatorului 

date legate de livrarea premiile ca: nume, adresa, email si numar de 

telefon. Daca unul dintre castigatori refuza sa ofere aceste date, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta alt castigator in locul 

sau. 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/
https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/
https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcommentpicker.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR13SmnVT2F7GJM_3s-XeIQ_GBZyD28MPtL85Rv_vcsYRWxhQYxosxaxfAY&h=AT2oDNIgRTmJ_pJv-k6TgC1aABiY3_UsA5gYqfn-7bV4G6tVhrzYCXYvnxfYMRH8f9kcStoDkJgRGnvNKgj8EVjnbZ434DEHW_eduSNSMWxv-rv3_ap6tnvwQMQJSR2t7eR4Og


 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL.  

4.1 Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord 

cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa 

intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca informatii 

despre campaniile desfasurate de acesta. Organizatorul se obligă de 

asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind 

protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, 

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 

personale ale participanților prezenți în cadrul concursului şi să le 

utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei 

in vigoare.  

4.2 Participantilor în cadrul concursului le sunt garantate drepturile 

prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date si in special cele cu privire la:  

4.2.1 Dreptul de acces la date potrivit caruia orice 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.  

4.2.2 dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul 

de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 

legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac 

obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii 

legale contrare.  

4.2.3 dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice 

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 conforma 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) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila 

sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim 

care ar putea fi lezat.  

4.3 Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform 

prezentului Regulament, datele personale, isi poate exercita oricare 

din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul de opozitie) 

printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct 

Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.  

4.4 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii 

nr. 677/2001, privind protectia datelor personale atat pe durata 

Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp, 

si sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea 

de date cu caracter personal realizata in legatura cu desfasurarea 

Concursului.  

SECTIUNEA 5 INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.  

5.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate 

la Art. 2.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie 

forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din 

motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concursul.  

5.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei 

precizate la Art.2.1 ori poate fi suspendata in baza deciziei 

Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel 

de situatie prin afisarea unui anunt pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/  

SECTIUNEA 6. LITIGII  

6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la 

prezenta Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/


 

aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti romane competente.  

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL.  

7.1 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui 

participant prin publicarea acestuia pe contul 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/ pe toata perioada 

Concursului.  

7.2 Prin participarea la aceasta Concurs, participantii sunt de acord 

sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si 

conditiilor prezentului Regulament Oficial.  

Regulamentul Oficial se va regasi pe site-ul: www.amorealf.ro/ in 

sectiunea Regulament Campanie. 

Organizatorul S.C.Amore Alf Beauty S.R.L 

 

https://www.facebook.com/amorealfcosmeticsbeauty/
http://www.amorealf.ro/

