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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“1 Iunie” 

INITIATA DE CATRE HYDROSYSTEMS S.R.L. 

 

SECTIUNEA 1 

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL 

 

1.1. Campania „1 Iunie”, denumita in continuare "Campania", este organizata de catre 

societatea HYDROSYSTEMS S.R.L., cu sediul în Petrosani strada Livezeni  nr. 100, având 

cod fiscal RO16096380, înregistratã la Registrul Comerţului HD – Deva sub 

nr. J20/138/2004, telefon 0254.549163, fax 0254.549164, e-mail suport@aicuce.ro având cod 

IBAN RO03 INGB 0016 0000 5307 8911 deschis la ING Bank, reprezentatã de 

domnul CAPRIŞ VASILE MIHAI, numita in continuare „Organizatorul”. 

1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in 

continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie. 

1.3. Prin participarea la Campanie, partile isi exprima acordul sa respecte termenii si conditiile 

prezentului Regulament al Campaniei. 

1.4. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe 

perioada Campaniei, pe www.aicuce.ro si pe pagina de Facebook @aicuce, ce poate fi accesata 

la https://www.facebook.com/aicuce   

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea 

si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica pe site-ul https://aicuce.ro/ si pe 

pagina de Facebook@aicuce, ce poate fi accesată la https://www.facebook.com/aicuce  

 

SECTIUNEA 2 

LOCATIILE PARTICIPANTE. DURATA DESFASURARII CAMPANIEI 

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 26.05.2022, ora 12:00 – 31.05.2022, ora 

12:00. 

2.2. Campania se desfasoara in perioada mentionata la pct. 2.1, pe intreg teritoriul Romaniei. 

2.3. Campania va fi organizată și desfașurată online, pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/aicuce  

 

SECTIUNEA 3 

PRODUSELE PARTICIPANTE. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

3.1. La Campanie pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta 

de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care respecta integral si liber 
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consimtit Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare 

„Participant”). 

3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului 

Regulament. 

3.3. Personalul contractual al Organizatorului și rudele acestora pana la gradul IV inclusiv nu 

au dreptul de a participa la concurs.   

3.4. Premiul oferit consta in:  

- 1 (unu) x Piscină Instant "Summer Waves", cu inel gonflabil; Dimensiuni 306 x 76cm 

(Pompă filtrare inclusă). 

Valoarea premiului este de 389 lei TVA inclus. 

3.5. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a 

organizatorului. În cazul în care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la 

bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

SECTIUNEA 4  

MECANISMUL CAMPANIEI 

 

4.1. Campania publicitară se va desfașura pe perioada cuprinsă între 26.05.2022, ora 12:00 – 

31.05.2022, ora 12:00. 

4.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să: 

4.2.1. Dea like paginii de Facebook https://www.facebook.com/aicuce în perioada 

desfășurării campaniei, respectiv 26.05.2022, ora 12:00-31.05.2022, ora 12:00; 

4.2.2. Dea tag minim unei persoane la postarea de concurs de pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/aicuce semnalizată ca atare; 

4.2.3. Dea share concursului pe pagina personală de Facebook. 

4.3. Câștigătorii vor fi extrasi prin intermediul platformei https://commentpicker.com/ , 

extragerea urmand a fi publicata si pe platforma sociala a brandului Ai Cu Ce, respectiv 

Facebook (https://www.facebook.com/aicuce ) in data de 01.06.2022, ora 10:00. 

4.4. Câstigatorii vor fi anuntati in termen de maximum 5 zile lucrătoare prin intermediul 

mesageriei.  

4.5. În cazul în care câștigătorul nu raspunde la mesaj/nu poate fi contactat pentru validare, 

din motive independente de vointa Organizatorului (castigatorul are internetul inchis/nu 

raspunde/refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului 

regulament), acesta va fi declarant neeligibil, iar premiul va rămâne în proprietatea 

Organizatorului, care va dispune de acesta după cum crede de cuviință.  

4.6. În cazul în care câștigătorul este minor sau interzis judecătoresc, premiul va fi înmânat 

părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz, în condițiile prezentului Regulament. 
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SECTIUNEA 5 

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI SI LITIGIILE 

 

5.1. Organizatorul poate modifica si prelungi prezentul Regulament oricand pe intreaga 

perioada de derulare Campaniei, obligandu-se sa publice orice modificare de indata pe 

website-ul https://aicuce.ro/ in sectiunea „Regulamente”. 

5.1.1. Orice modificare va produce efecte incepand cu data publicarii acesteia conform 

5.1. 

5.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz e tentativa de frauda, 

abuz sau orice alte fapte ce pot afecta imaginea societatilor ce organizeaza aceasta 

campanie. 

5.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, 

pe de alta parte, se vor rezolva pe care amiabila, sau in cazul in care aceasta nu este 

posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul Organizatorului. 

5.4. Legea aplicabila este legea romana.  

 

SECTIUNEA 6 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

6.1. Prin participarea la Campanie participantul isi exprima acordul cu privire la publicarea 

numelui si prenumelui/denumirii acestuia, a fotografiilor postate. Participantul da 

dreptul Organizatorului, nelimitat in timp,   de a face publice, în scopuri publicitare, 

numele, fotografia și materialele filmate cu participanții și câștigătorii acestei campanii 

publicitare. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus, precum și a 

imaginii participanților la această campanie publicitară nu va fi de natură a crea niciun fel 

de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului. 

6.2. Prin participarea la Campanie participantul confirma cunoasterea prezentului 

Regulament al Campaniei.  

6.3. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: 

Date colectate Scopul colectarii 

Numele si 

prenumele/Numele 

declarat pe Facebook 

Identificarea castigatorului (inerent procesului de desfasurare 

a Campaniei) si publicare pe Facebook. 

Nr. de telefon si/sau 

e-mail 

Contactarea castigatorului (inerent procesului de desfasurare 

a Campaniei) 

Adresa  Livrarea produselor (inerent procesului de desfasurare a 

Campaniei) 

https://aicuce.ro/
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6.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia in vigoare  

privind protectia datelor cu caracter personal si in coformitate cu prevederile Politicii de 

prelucrare a datelor cu caracter personal accesibile la https://aicuce.ro/pages/politica-

gdpr .  

6.5. Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor personale pot fi exercitate la 

cererea participantilor, adresate in scris, pe adresa de e-mail  suport@aicuce.ro 

 sau la adresa Organizatorului din  Strada Livezeni, nr.100, Petrosani, Jud. Hunedoara. 

 

SECTIUNEA 7 

INCETAREA CAMPANIEI 

 

7.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta 

majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 

vointa sa, de a o continua. 

7.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta 

indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil.  

7.3. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul va comunica existenta acestuia 

participantilor la Campanie, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia 

cazului de forta majora.  

7.4. De asemenea, incetarea campaniei poate fi dispusa unilateral de catre Organizator ca 

urmare a neefectuarii achizitiilor pe o perioada de 2 (doua) saptamani consecutive. 

 

SECTIUNEA 8 

DISPOZITII FINALE 

 

8.1. Prezentul Regumalent este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul https://aicuce.ro/ . 

8.2. Prin înscrierea la campania publicitară “1 Iunie”, participanții sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament si sunt de acord să primească informații, materiale 

promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace 

de comunicare de la Hydrosystems S.R.L., și de la partenerii săi cu grijă selectați. 

8.3. Prin participarea la Campanie, respectiv prin respectarea mecanismului campaniei (like 

paginii, tag postării si share pe pagina personală) conform art. 4, participantul isi da 

acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale personale in scopul descris in 

prezentul Regulament si conform sectiunii 6 si a Politicii de prelucrare a datelor cu 

caracter personal accesibile la https://aicuce.ro/pages/politica-gdpr .  
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8.4. Câștigătorul are obligația să participe la toate activitățile promoționale organizate de către 

organizator, legate de această campanie publicitară ce vor fi organizate intr-o perioada 

nedeterminată. 

8.5. In cazul in care un participant nu mai doreste ca datele sale sa fie publicate, va instiinta in 

mod direct Organizatorul la adresa de e-mail  suport@aicuce.ro sau sediul 

Organizatorului din Str. Livezeni, Nr 100, Petrosani, Jud. Hunedoara. 

 

ORGANIZATOR, 

HYDROSYSTEMS S.R.L. 
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