REGULAMENTUL ACTIUNII PROMOTIONALE
“Campanie Testeaza acasa Gerovital Beauty”
organizata de FARMEC S.A. in
perioada 5 martie 2021 – 4 aprilie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ACTIUNII PROMOTIONALE. DURATA
1.1. Organizatorul acestei Actiuni (numita in cele ce urmeaza “Actiunea promotionala”) este FARMEC
S.A., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Judetul Cluj, ClujNapoca, str. Henri Barbusse nr. 16, înregistratã la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/14/1991, având
codul de identificare fiscala RO 199150, avand numar de operator de date personale 21199, reprezentata
prin Mircea Liviu Turdean – Director General, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.
Actiunea promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”)
care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.
Actiunea promotionala se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei in mediul online, in perioada
5 martie 2021 – 4 aprilie 2021. Actiunea va fi in colaborare cu agentia Grup Sapte SA cu sediul în ClujNapoca, str. Ceahlău, nr.11, România (numita in continuare"Agentia").
1.4.
Actiunea promotionala este organizata pentru promovarea produselor de make-up Gerovital
Beauty comercializate de FARMEC S.A. Toate produsele participante sunt enumerate in Anexa 1, parte
integranta a prezentului Regulament.
1.5.
Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Actiunii
promotionale, pe site-ul www.premiicufarmec.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau
completa Regulamentul, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare dupa publicarea acestora
pe site-ul www.premiicufarmec.ro. Conditiile de participare si mecanismul de desfasurare a Actiunii
promotionale sunt detaliate la Sectiunea 4 de mai jos.
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1. La aceasta Actiune promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu
varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai Agentiei implicata in Actiunea
promotionala.
2.2. La Actiunea promotionala participa produsele cosmetice evidentiate in Anexa 1, comercializate in
perioada 5 martie 2021 – 4 aprilie 2021, de catre FARMEC S.A.
2.3. Participarea la Actiunea promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a acestui Regulament de catre participanti.
2.4. Dupa data incheierii Actiunii promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi
mai asuma nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta, care ar putea eventual conduce publicul la
concluzia actualitatii ori continuarii acestei actiuni.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL ACTIUNII PROMOTIONALE. DURATA ACTIUNII
PROMOTIONALE
Actiunea promotionala este organizata si desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei in mediul online.

Actiunea promotionala va incepe in data de 05.03.2021 ora 00:01 si se va incheia in data de 04.04.2021,
ora 23:59.
Aceasta se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL ACTIUNII PROMOTIONALE
4.1 Pentru inscrierea in prezenta Actiunea promotionala, participantii trebuie sa:
- Completeze formularul de inscriere aferent actiunii promotionale „Testeaza acasa Gerovital Beauty” de
pe www.premiicufarmec.ro.
4.2 Un participant unic definit de acelasi numar de telefon are dreptul sa se inscrie maxim o data.
4.3 Toti participantii inscrisi in limita a 10.000 de participanti intra automat in actiunea promotionala, in
ordinea inscrierii, prin completarea formularului de inscriere de pe www.premiicufarmec.ro.
4.4 Toti participantii inscrisi in actiunea promotionala primesc la adresa mentionata in formularul de
inscriere cate sase mini-mostre de fon de ten Gerovital Beauty:
64120
Gerovital Beauty FOND DE TEN IVORY 2 ML
64130
Gerovital Beauty FOND DE TEN NUDE 2 ML
64140
Gerovital Beauty FOND DE TEN NATURAL BEIGE 2ML
64550
Gerovital Beauty FOND DE TEN PORCELAIN BEIGE 2ML
64560
Gerovital Beauty FOND DE TEN GOLDEN HONEY 2ML
64570
Gerovital Beauty FOND DE TEN BRONZE BEIGE 2ML
4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula
ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a
Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un
Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect
de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa solicite lamuriri si orice documente relevante, invalideze
toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, blocheze, pe toata
Perioada Actiunii Promotionale, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a
inscris in Actiunea Promotionala. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra produsele
acelor Participanti care incearca fraudarea Actiunii Promotionale.
4.6 Promotia se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare.
4.7 In cazul in care un participant nu completeaza datele de livrare corect, organizatorul isi rezerva
dreptul sa nu trimita pachetul catre acesta.
SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE
Toti participantii la aceasta Actiune promotionala sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
Imposibilitatea unui participant de a intra in posesia produselor din diverse motive, exonereaza
Organizatorul de orice raspundere.
SECTIUNEA 6. INCETAREA ACTIUNII PROMOTIONALE
Prezenta actiune promotionala poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice
moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica datele si durata actiunii promotionale si va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe
website-ul www.premiicufarmec.ro.
SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Actiunii promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform
prevederilor legale in vigoare.

SECTIUNEA 8. LITIGII SI FRAUDE
8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Actiunea promotionala, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Cluj-Napoca.
8.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Actiunii promotionale se vor putea
trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa:
FARMEC S.A., str. Henri Barbusse nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj si pe adresa de email
marketing@farmec.ro.
8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. DATE CU CARACTER PERSONAL
Prin participarea la prezenta Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de catre FARMEC
S.A., in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) si cu cele mentionate mai jos.
In scopul aplicarii prezentului Regulament si trimiterii mini-mostrelor catre participanti, Farmec S.A.
colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de email, numar de
telefon si adresa postala.
In cazul in care Participantul nu va fi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul
acordarii produselor si nu isi va exprima consimtamantul in acest sens, Organizatorul nu ii va putea valida
participarea si nu ii va putea trimite mini-mostrele.
FARMEC S.A. sau persoana imputernicita de acesta asigură participantilor că datele furnizate de acestia
prin completarea tabelului sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unor terţe persoane.
Participantii au dreptul de a-si retrage oricând consimţământul privind prelucrarea datelor personale, fără
ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului, până la data
retragerii.
Participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei
cereri transmise prin poştă sau email la datele de contact menţionate mai sus sau la adresa de email
gdpr@farmec.ro :
a. Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea FARMEC S.A. ca
prelucrăm sau nu datele dv., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre
cum sunt prelucrate;
b. Dreptul la rectificare înseamnă că aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter
personal incomplete;
c. Dreptul la ştergerea datelelor înseamnă că aveţi dreptul de a obţine oricând ştergerea datelor cu
caracter personal prelucrate de FARMEC S.A., în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt

necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi
consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneti prelucrării, datele au fost
prelucrate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale sau colectarea s-a făcut în
legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;
d. Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu
caracter personal în cazul prelucrării inexacte, prelucrării ilegale, exercitării dreptului la opoziţie;
e. Dreptul de portabilitate a datelor se referă la faptul că aveţi dreptul să obţineţi datele personale întrun format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste
date altui operator.
f. Dreptul la opoziţie înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu
caracter personal bazate pe interesul legitim al FARMEC S.A.;
g. Dreptul de a va adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere, în cazul în care apreciaţi că
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) iar
solcitarea dvs. nu a fost soluţionată de FARMEC S.A.;
Politica de confidentialitate a companiei Farmec S.A. se gaseste pe site-ul companiei www.farmec.ro,
putand fi consultata de fiecare Participant.
SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1. Prin participarea la Actiunea promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul
Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta
Actiune promotionala urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Actiunea promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a continua Actiunea promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.4. Regulamentul Actiunii
www.premiicufarmec.ro.
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10.5. Anexa 1 face parte din prezentul regulament.

Anexa 1

Cod
produs

PRODUS

Vol.

64120

Gerovital Beauty FOND DE TEN IVORY 2 ML

2 ML

64130

Gerovital Beauty FOND DE TEN NUDE 2 ML

2 ML

64140

Gerovital Beauty FOND DE TEN NATURAL BEIGE 2ML

2 ML

64550

Gerovital Beauty FOND DE TEN PORCELAIN BEIGE 2ML

2 ML

64560

Gerovital Beauty FOND DE TEN GOLDEN HONEY 2ML

2 ML

64570

Gerovital Beauty FOND DE TEN BRONZE BEIGE 2ML

2 ML
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