REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
#raliulpremiilorWirquin

Cap.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. IDENTITATEA OPERATORULUI. SCOPUL PRELUCRARII
1.1
Aceasta Campanie promotionala este organizata de SC Wirquin Romania SA, cu sediul in
Bucuresti, str. Preciziei, nr. 3, sector 6 si cu punct de lucru in str. Preciziei nr. 1, numar de
inmatriculare la Registrul Comertului: J40/7459/1999, cod fiscal: RO12062970, reprezentata de
Director Vanzari, Mihai Popovici, in scopul de promovare a companiei Wirquin Romania.
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, acesta fiind disponibil
si in format electronic, pe pagina de Facebook a Wirquin Romania, la adresa
https://www.facebook.com/WirquinRo/ si pe pagina web a companiei www.wirquin-pro.ro
Cap.2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
2.1 Campania este organizată si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial, pe teritoriul României, în locatia partenerului Mega Mall Bucuresti.
2.2 Perioada de desfasurare a promotiei: 13.01.2018 (ora 00:00:01) – 21.01.2018 (ora 23:59:59)
2.3 Orarul de functionare al promotiei va fi in functie de orarul partenerului Mega Mall Bucuresti.
2.4 Premiile oferite in cadrul acestei campanii trebuie sa fie revendicate in termen de maxim 10 zile
de la extragere, in caz contrar acesta urmand a fi distribuit catre persoanele extrase ca si rezerve,
conform prezentului Regulament.
2.5 Aceastǎ campanie promoţionalǎ se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului
Oficial.
Cap.3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Aceasta campanie este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, care au
implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii campaniei, care indeplinesc criteriile stipulate in
prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor si colaboratorilor societăţii Wirquin Romania SA,
precum şi a membrilor de grad I si II ai familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori,
soţ/soţie).
3.2 Pentru identificare, câştigătorul va avea nevoie de un document de identitate: paşaport, buletin
de identitate sau carte de identitate.
Cap.4 PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1 Produsele participante la prezenta campanie promoţională sunt produsele comercializate de
catre compania Wirquin Romania.
Cap.5 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1 Pentru a participa la prezenta campanie, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:
5.1.1 Să se pozeze cu masina de raliu Porsche 911 GT3 inscriptionata cu sigla Wirquin si sa o posteze
pe pagina de Facebook Wirquin România cu hashtagul #raliulpremiilorWirquin

5.1.2 Desemnarea câştigătorilor se va face in ordinea postarii pe pagina de Facebook. Primii 500
participanti vor fi contactati in termen de 10 zile de la terminarea perioadei promotionale, pentru a
transmite adresa de livrare a premiului. Premiul surpriza va fi livrat prin curier rapid.
5.1.3 Furnizarea de date incorecte sau necomunicarea tuturor informatiilor necesare livrarii
premiului surpriza atrage dupa sine anularea inregistrarii la campanie. In cazul descalificarii si pentru
a completa numarul de 500 castigatori, desemnarea se va efectua in ordinea postarii pe pagina de
Facebook.
Cap.6 PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
6.1 Campania promotionala #raliulpremiilorWirquin are premii surpriza constand in produsele ale
companiei Wirquin.
6.2 Valoarea totală brută a premiilor acordate este de 5000 ron cu TVA inclus.
6.3 Nu se permite acordarea contravalorii în bani pentru premiul obtinut.
Cap.7 ANUNŢAREA, VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Acordarea premiului surpriza va fi confirmata dupa transmiterea tuturor informatiilor privind
livrarea (nume, prenume, adresa si numar de telefon).
7.2 Dupa terminarea perioadei promotionale, participanti vor fi contactati in termen de 10 zile
pentru a transmite datele mentionate la punctul 7.1.
7.3 Lista castigatorilor va fi postata pe pagina de Facebook a Wirquin Romania SA.
7.4 Premiile sunt cele mentionate in acest regulament. Castigatorii nu pot cere contravaloarea in
bani si nici modificarea facilitatiilor oferite prin premiul acordat acestora.
7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerve, in ordinea tragerii la sorti, in cazul in care
castigatorii desemnati initial nu indeplinesc conditiile de validare mentionate mai sus.
7.6 Decizia comisiei de validare este finala si irevocabila.
7.7 In cazul in care unul din castigatori nu doreste sa accepte/refuza premiul, nu poate/nu se
prezinta pentru a intra in posesia lui in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntarii
castigatorilor, acesta isi pierde dreptul la respectivul premiu, iar Organizatorul, Wirquin Romania SA
va acorda premiul unui alt castigator din lista de rezerve, in ordinea tragerii la sorti.
Cap.8 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1 Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter
Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate în principal de
desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii.
8.2 Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisă prin Legea nr.
677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi
circulaţia liberă a acestor date.
8.3 Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume si prenume, data
nastere, localitatea de domiciliu, numar de telefon, adresa email, ocupatie. Informaţiile vor fi
colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie
impuse de lege.

8.4 Informaţiile vor fi folosite în scopul general al realizării operaţiunilor de marketing ale
Organizatorului şi, în special, în scopul derulării operaţiunilor de atragere de clienţi.
8.5 De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstante, să fie nevoie ca Organizatorul să divulge
datele participantilor către anumite autoritati legale şi de reglementare (inclusiv autoritaţile fiscale),
către contabilii, auditori, avocaţi sau alţi asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terţe
persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizaţiile
financiare, etc). Organizatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în
situatia în care acest demers este necesar pentru a permite exercitarea drepturilor prevazute de lege
în favoarea sa, pentru a acţiona în justitie contra oricarei activităţi ilegale, sau pentru a proteja
sănătatea oricărei persoane.
8.6 Organizatorul va putea colecta şi stoca aceste informatii în forme diverse (ex., în forma scrisă,
electronică, etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfasurare a activităţii
Organizatorului. Organizatorul a implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura
confidenţialitatea informaţiilor din baza sa de date, în conformitate cu standardele minime de
securitate impuse de legislaţia relevantă.
8.7 În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condiţiilor specificate în Legea
677/2001, orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a. Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal;
b. Dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor sale cu
Caracter Personal;
c. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea
datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
d. Dreptul de a se adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor sale cu
privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
8.8 Drepturile la care se face referire în art. 8.8 alineatele a - c de mai sus pot fi exercitate prin
intermediul unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, adresată Organizatorului.
8.9 Prin transmiterea datelor personale, participanţii confirmă faptul că au fost informaţi cu privire
la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi
că sunt de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel
specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului.
8.10 Datele personale solicitate au un caracter obligatoriu pentru identificarea persoanei, nume,
prenume, pentru contact operativ si analiza satisfactiei clientului (tel. mobil, adresa email)
8.11 Refuzul de a furniza datele solicitate pe formularul de inregistrare duce la imposibilitatea
validarii castigatorului.
8.12 Datele solicitate sunt utilizate exclusiv pentru identificarea castigatorilor.

S.C. Wirquin Romania S.A.
Director Vanzari

