
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Giveaway Resist 10% Niacinamide Booster si cartea The 
Best Skin of Your Life Starts Here” 
 
 
Perioada de desfasurare a concursului: 12 – 20 decembrie 2016.  

- 20 dec - ora 13 - incheierea concursului  
- 20 dec - ora 15 - anuntarea castigatorului 

 
Organizatorul concursului 
Organizatorul concursului este Evora Blue S.R.L. (denumita in continuare „Administrator”) cu 
sediu in Timisoara, Strada Putna, numarul 15, avand cod unic de inregistrare J35/2444/2012 
atribut fiscal RO30746151, telefon 0733 098 360, e-mail info@paulaschoice.ro si inscrisa in 
Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 0023046. 
 
Participarea la acest Concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor 
prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea 
respectarii acestora de catre toti Participantii.  
 
Durata, scopul si locul de desfasurare 
Concursul se desfasoara intre 12-20 decembrie 2016 pe pagina de Facebook a 
organizatorului, www.facebook.com/PaulasChoiceRomania. Anuntarea castigatorului va avea 
loc in data de 20 decembrie, ora 15:00. Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in 
conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea concursurilor, asa cum sunt 
acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor si a serviciilor de piata (republicata).  

Premiul concursului 
In cadrul concursului va fi acordat 1 premiu, constand in:  

- Resist 10% Niacinamide Booster (214 lei) 
- cartea The Best Skin of Your Life Starts Here (80 lei) 

Valoarea totala a premiului este de 294 lei (TVA inclus). Premiul acordat nu poate fi inlocuit 
cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. 
 
In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu, Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Premiul se va acorda, prin tragere la sorti, 
conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.  
 
Conditii de participare 
Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament. 
La Concurs poate participa orice persoana care este fan al paginii de Facebook 
www.facebook.com/PaulasChoiceRomania, persoana fizica cu varsta de peste 18 ani si 
capacitate deplina de exercitiu si minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, cu acordul 



special al parintilor sau tutorelui legal (denumit in continuare „Participant”), rezident sau 
domiciliat in Romania si care indeplineste urmatoarele conditii: 

● are un cont de Facebook personal; in cazul Participantilor care detin mai multe conturi 
de Facebook (inclusiv prin realizarea unor conturi sub alte identitati, prin modificarea 
oricaror date sau in orice alta modalitate), acestia vor putea participa in mod valabil 
doar de pe un singur cont care cuprinde toate datele reale ale Participantului. In caz de 
incalcare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantul respectiv;  

● Citeste intregul document de termeni si conditii, acceptand sa isi completeaza adresa 
de e-mail pentru inscrierea in concurs este de acord implicit cu termenii si conditiile 
concursului. 

● Da like sau love postarii de concurs. 
 
Angajatii Organizatorului, angajatii agentilor, precum si sotii sau rudele acestora pana la 
gradul al Il-lea inclusiv nu pot participa la concurs.  
 
Modul de desfasurare  
Concursul „Giveaway Resist 10% Niacinamide Booster si cartea The Best Skin of Your Life 
Starts Here”” este gazduit sub forma unei postari pe pagina de Facebook Paula’s Choice 
Romania (www.facebook.com/PaulasChoiceRomania).  
In cadrul Concursului, Participantii trebuie:  
1. Sa citeasca si sa fie de acord cu termenii si conditiile concursului 
2. Sa completeze in formularul de inscriere in concurs adresa de e-mail valida 
3. Sa dea like postarii de concurs 
 
Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, in data de 20.12.2016, folosind 
site-ul www.random.org. 
 
Stabilirea castigatorului si acordarea premiului 
 
Stabilirea castigatorului se va face prin tragere la sorti, pe data de 20.12.2016, prin metode 
electronice, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a castigatorilor, iar 
intreg procesul de desemnare al castigatorului va fi filmat si prezentat pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/PaulasChoiceRomania. Se va extrage 1(un) castigator. Castigatorul va fi 
contactat de catre Organizator pentru validare in maximum 48 de ore de la incheierea 
Concursului, pe adresa de e-mail furnizata la inscriere iar acesta trebuie sa raspunda in 
termen de maxim 48 de ore.  
 
Odata validat, castigatorul va fi informat de catre Organizator prin e-mail despre modalitatea 
prin care poate intra in posesia premiului. Un participant va fi declarat castigator daca 
indeplineste conditiile de participare din prezentul Regulament. 
 

http://www.random/


Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui un premiu, in cazul in care participantul nu 
indeplineste conditiile de participare si/sau se afla in imposibilitatea de a primi premiul, este 
descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul. 
 
Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze Organizatorului numele, prenumele si adresa 
de e-mail. Prin participarea la Concurs, castigatorii isi exprima acordul ca numele lor sa fie 
facute publice pe pagina Paula’s Choice de pe Facebook, la adresa 
www.facebook.com/PaulasChoiceRomania. Castigatorul este obligat sa lase un comentariu 
la postarea de pe pagina de Facebook a Paula’s Choice Romania prin care este anuntat ca si 
castigator, prin care sa confirme faptul ca a aflat ca a castigat premiul. 
 
In cazul in care un participant, desemnat castigator, este in imposibilitatea de a primi premiul, 
este descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul, precum si in cazul in care nu sunt 
indeplinite oricare dintre conditiile de acordare a premiului, prevazute in prezentul 
Regulament, Organizatorul va acorda premiul urmatoarei rezerve, in ordinea extragerii 
acestora. In cazul epuizarii rezervelor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui 
premiul respectiv. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in perioada mentionata, 
acesta pierde dreptul de a primi premiul, care va fi acordat uneia dintre rezerve. Premiile 
acordate sunt nominale, nu pot fi inlocuite cu alt premiu si nici nu pot fi convertite in bani. In 
cazul refuzului scris al Castigatorului de a beneficia de premiul oferit de catre Organizator, 
acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Castigatorul va fi 
anuntat in data de 20 decembrie 2016 in aplicatia de concurs de pe pagina de Facebook 
Paula’s Choice Romania. 
 
Participantul castigator consimte ca numele si premiul acordat sa fie facute publice, in 
conformitate cu prevederile O.G. 99/2000. In cazul in care Participantul castigator intruneste 
toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament, i se 
vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesia Premiului. 
 
Conditiile de acordare a premiilor  
Toate premiile vor fi acordate Castigatorului cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii: 
castigatorul trebuie sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului 
Regulament.  
 
Comunicarea cu Participantul castigator trebuie sa fie posibila in termenii mentionati in 
prezentul Regulament. In cazurile in care Participantul castigator transmite alte date decat 
cele transmise in formularul de participare la concurs precum si in oricare din cazurile in care 
nu sunt indeplinite conditiile de acordare a premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
refuza acordarea Premiului. In cazul in care Participantul castigator nu a implinit, pana la 
momentul nominalizarii sale, varsta de 18 ani, acesta va putea intra in posesia premiului doar 
prin reprezentantul sau legal.  
 

https://www.facebook.com/PaulasChoiceRomania


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind 
adusa la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara 
drept de compensare si fara obligatie de preaviz.  
 
Responsabilitatea  
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create in urma 
participarii la Concurs sau a utilizarii premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma 
responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea participarii utilizatorilor la concurs 
sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor 
restrictii de natura tehnica, a politicii financiare a Organizatorului sau a altor limitari specifice 
serviciilor de internet. 
 
Date personale  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele personale ale participantilor obtinute ca 
urmare a desfasurarii concursului in scop de marketing. Datele personale prelucrate de catre 
Organizator, in vederea desfasurarii Concursului vor fi, numele, prenumele si adresa de e-mail, 
primite direct de la participanti. Suplimentar, in vederea acordarii premiilor, Organizatorul va 
colecta direct de la participantul castigator si urmatoarele date: nume complet si adresa 
pentru expedierea premiului. 
 
Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implica 
acordul castigatorului ca numele si premiul castigat sa poata fi publicate de catre 
Organizator. Prin participarea la Concurs pe site-ul 
www.facebook.com/PaulasChoiceRomania, participantii sunt totodata de acord ca datele lor 
cu caracter personal, respectiv nume, prenume si adresa de e-mail, sa fie prelucrate in scopul 
desfasurarii Concursului pe site-ul Organizatorului mai sus mentionat. Organizatorul se obliga 
sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. 
 
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea 
sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si a 
Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 
sectorul comunicatiilor electronice. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice 
participante la acest Concurs, conform art. 12-15 si art. 18 din Legea nr. 677/2001 pentru 
protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 
a acestor date, urmatoarele drepturi: 
- dreptul de a fi informati 
- dreptul de a avea acces la date 
- dreptul de interventie asupra datelor 
- dreptul de opozitie la prelucrarea datelor 
- dreptul de a se adresa justitiei 
 
Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea 
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 0023046. 



Organizatorul si imputernicitul acestuia, au obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Numele castigatorului 
si premiile acordate vor fi facute publice pe www.facebook.com/PaulasChoiceRomania. 
 
Modificarea Regulamentului 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a 
suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestui Concurs, fara drept de 
compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va 
intra in vigoare printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi publicat pe site-ul 
concursului www.facebook.com/PaulasChoiceRomania. 
 
Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile 
stipulate in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru 
luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe 
pagina de internet a Concursului.  
 
Reclamatii si litigii  
Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Concursului va fi adresata in scris 
Organizatorului, la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 
(cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii aparute intre 
Organizator si participantii la 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 din 
Timisoara.  
 
Regulamentul Concursului 
Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul 
Concursului, www.facebook.com/PaulasChoiceRomania, intre 12 si 20 decembrie 2016. 
 
 

http://www.facebook.com/PaulasChoiceRomania
http://www.facebook.com/PaulasChoiceRomania

