
REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Campania „Concurs – Cât de fotogenic este animalul tau de companie” 

20.01.2023 – 30.01.2023 

  

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei “Concurs – Cât de fotogenic este animalul tau de companie” denumita in 

continuare „Campania” este TEMAD CO S.R.L., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Sos. 

Cristianului nr.12, loc. Brasov, judet Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu J08/2951/1994, C.U.I. 

RO6620400, legal reprezentata prin Costel Drăgan, in calitate de Director General.  

2. DURATA CAMPANIEI 

Campania se desfasoara pe pagina de Facebook Econstrukt https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/,   

in perioada 20.01.2023 – 30.01.2023 

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE 

Campania se adreseaza oricarei persoane fizice cu cetatenie romana, care are cel putin varsta de 18 ani 

impliniti la data inceperii Campaniei, 20.01.2023. 

Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au 

dreptul sa participe la Campanie. 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 

Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, 

mentionate la pct. 3, trebuie:  

• sa adauge in sectiunea comentarii a postării de concurs de pe Facebook Econstrukt 

https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/,  o fotografie cu animalul de companie.  

• In vederea participarii la Campanie, un participant poate înscrie mai multe fotografii, cu condiția 

sa nu fie o fotografie care a mai fost deja inscrisă în campanie.  

• Fotografiile inscrise trebuie sa fie unice, in cazul in care deja exista o fotografie identica inscrisa 

(identificata vizual) inscrierea nu va fi luata in considerare. Sa se informeze cu privire la 

Regulamentul Campaniei publicat pe econstrukt.ro. 

• Fotografiile prin care se realizeaza inscrierea in campanie trebuie sa: 

o Apartina participantului. Nu se accepta fotografii culese din alte surse. Fotografiile 

trebuie sa fie unice. 

o Nu incalce in niciun fel legislatia aplicabila;  

o Nu reprezinte o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor cu 

caracter personal apartinand unei terte persoane;  

o Nu promoveaze marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool; 

o Nu contina mentiuni ilegale, imorale sau antisociale ;  



o Nu contina si sa nu faca referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt 

jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, 

religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ;  

o Nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu lezeaza 

intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane ;  

o faca referire strict la prezenta campanie;  

o Nu incalce in niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial. 

5. PREMII 

În cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera un premiu în valoare de 200 lei valabil care poate fi 

utilizat pentru achiziția oricărui produs din categoria “Hrană pentru Animale” pe econstrukt.ro. 

Extragerea câștigătorului se va realiza în data de 1 februarie 2023 iar câștigătorul va fi anunțat pe 

paginile de Facebook Econstrukt https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/ si Instagram Econstrukt.ro 

https://www.instagram.com/econstrukt.ro/ 

6. CONDITII UTILIZARE VOUCHER 

Voucherul este valabil 60 de zile de la data emiterii sale. 

Voucherul poate fi folosit pentru singura achizitie de produse pe econstrukt.ro 

Voucher-ul poate fi cumulat cu discounturi și oferte promoționale. 

7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Premiul va fi acordat printr-o extragere realizata prin intermediul random.org, extragerea urmand a se  

organiza conform Art 5. 

Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook Econstrukt https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/ 

si Instagram Econstrukt.ro https://www.instagram.com/econstrukt.ro/. In termen de 5 zile lucratoarea 

de la anunțarea câștigătorului, acesta are obligatia de a contacta Organizatorul prin Messenger si de a 

transmite catre acesta: nume, prenume, adresa de email si numarul de telefon. In caz contrar, premiul 

nu va mai fi oferit. 

In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu. 

Premiile sub forma de voucher nu sunt transmisibile, iar contravaloarea lor nu poate fi acordata in bani. 

Voucherul cadou va fi expediat prin email. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care 

adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit. 

In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premii sau in cazul imposibilitatii validarii lui, conform 

prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul 

isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective. 

  VALIDAREA CASTIGATORILOR 

Validarea castigatorilor se va face în baza respectarii Articololelor 3 si 4 din prezentul Regulament.  

https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/
https://www.instagram.com/econstrukt.ro/
https://www.facebook.com/Econstrukt.ro/
https://www.instagram.com/econstrukt.ro/


In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de 

lei, Organizatorul va solicita si colecta de la castigatori si Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor 

Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului. 

8. TAXE SI IMPOZITE 

Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se 

va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

9. FORTA MAJORA 

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui 

aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Campaniei „Concurs review-uri Vitex” Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 

impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil. 

Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  „Scrie un 

review si poti castiga contravaloarea cumparaturii pe voucher” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) 

zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul econstrukt.ro. 

10. INCETAREA CAMPANIEI 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu 

mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului 

www.econstrukt.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva. 

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in 

cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in 

cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter 

promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea 

Campaniei. 

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD. 

12. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 



circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

13. LITIGII 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre 

Organizator este definitiva. 

Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila 

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

Bucuresti. 

14. CONTESTATII 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la 

nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 

(patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa 

trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 5 (cinci) zile 

calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor 

mentionate anterior. 

15. ALTE REGLEMENTARI 

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa 

Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare 

pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara 

a se limita la descalificarea participantilor la Campanie . 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii 

unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea 

corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea 

Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru 

eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in 

vigoare. 

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe 

website-ul www.econstrukt.ro  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii 

Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu 

mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin 

intermediul website-ului econstrukt.ro. 

 

Organizator         Data 

Temad Co S.R.L.         19.01.2023 


