
REGULAMENT CONCURS
„CÂȘTIGĂ UN VOUCHER DE 300
LEI”
 
 

I. Organizator
I.1. Organizatorul campaniei publicitare este S.C. Hydrosystems S.R.L., societate
comercială înregistrată sub nr. J20/138/2004 și având cod fiscal RO16096380,
denumită în continuare Hydrosystems. Sediul nostru social se află în Municipiul
Petroșani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Județ Hunedoara, România.
 
 

II. Durata campaniei publicitare
II.1. Campania publicitară “Câștigă un voucher de 300 lei” va începe la data de
04.12.2020 și încetează la data de 14.12.2020, ora 23:59.
 
II.2. Campania publicitară va fi organizată și desfașurată online, pe pagina de
Facebook AiCuCe.  Premiile vor fi acordate printr-o tragere la sorți publică,
organizată pe site-ul random.org.
 
 

III. Drept de participare
III.1. Campania publicitară “Câștigă un voucher de 300 lei” este accesibilă tuturor
persoanelor fizice rezidente în România, care sunt posesorii unui buletin de
identitate sau a unei cărți de identitate la data începerii campaniei publicitare.
 
III.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare,
numele, fotografia și materialele filmate cu participanții și câștigătorii acestei loterii
publicitare. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus, precum și a



imaginii participanților la această loterie publicitară nu va fi de natură a crea niciun
fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.
 
III.3. Angajații companiei S.C. Hydrosystems S.R.L. și rudele acestora nu au dreptul
de a participa la concurs.  
 
 

IV. Descrierea Premiilor Acordate 
Se vor acorda în total 2 premii care constau în:
- 2x VOUCHER în valoare de 300 lei, care poate fi folosit pentru achiziționarea unui
brad artificial cu instalație integrată "TWINKLY WINDSOR PINE”, la prețul cu
reducere de 45% - 1331,55 lei, până la data de 17 decembrie 2020.
 
 

V. Taxe și impozite
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.
 
 

VI. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 
VI.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități
interesate, putând fi consultat gratuit pe pagina www.aicuce.ro/regulament și în
secțiunea Notes de pe pagina de Facebook Ai Cu Ce.
 
VI.2. Participarea la campania publicitară “Câștigă un voucher de 300 lei” implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
 
VI.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitară, participanții sunt de acord
ca datele lor de identificare să intre în baza de date a S.C. Hydrosystems S.R.L.,
societate comercială înregistrata sub nr. J20/138/2004 și având cod fiscal
RO16096380, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing
desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr.



677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
 
VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele
personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si
semnata, adresata S.C. Hydrosystems S.R.L., societate comerciala inregistrata sub
nr. J20/138/2004 si avand cod fiscal RO16096380, cu sediul în Municipiul
Petroșani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Județ Hunedoara, România.
 
VI.5. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale
putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a
căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete
sau inexacte. În condițiile de mai sus, participanții pot, totodată, solicita
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii,
având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime
legate de situația particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei
prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De
asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și
fără nicio justificare, că datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing
direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 

VII. Modalitatea de Desfășurare
VII.1. Campania publicitară se va desfașura pe perioada cuprinsă între 4 - 14
decembrie 2020.
 
VII.2. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook.
 
VII.3. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să urmeze următorii pași:

Urmăresc pagina de Facebook AiCuCe;
Scriu în comentarii care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun;
Etichetează 3 prieteni în comentariu.

 
VII.4. Vor fi aleși 2 câștigători.
 
VII.5. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți la 12 ore dupa finalizarea
concursului.



 
VII.6. Numele câștigătorilor va fi publicat într-o postare publică pe pagina de
Facebook Ai Cu Ce.
 
 

VIII. Acordarea premiilor
VIII.1. Căștigătorul va fi contactat în termen de 5 zile de la extragere de către
Organizator - prin intermediul paginii de Facebook AiCuCe.
 
 VIII.2. În cazul în care câștigătorul nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu
îl acceptă în condițiile prezentului regulament, premiul rămâne în proprietatea
Organizatorului, care va dispune de acesta după cum crede de cuviință. 
 
VIII.3. Nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
 
VIII.4. În cazul în care câștigătorul este minor sau interzis judecătoresc, premiul va fi
înmânat părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz, în condițiile prezentului
regulament.
 
VIII.5. Câștigătorul are obligația să participe la toate activitățile promoționale
organizate de către organizator, legate de această campanie publicitară.
 

IX. Dispoziții finale
IX.1. Prin înscrierea la campania publicitară “Câștigă un voucher de 300 lei”,
participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 
IX.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la Municipiul Petroșani, Str. Livezeni DN
66, Nr. 100, Județ Hunedoara, România, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i
informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea,
participanții sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale și/sau
produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare
de la S.C. Hydrosystems S.R.L., și de la partenerii săi cu grijă selectați.
 
IX.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este împiedicată de
evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz,



încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.
 
IX.4. Regulamentul de participare/desfășurare al campaniei publicitare este
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagină. 
 
IX.5. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act
adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați
și/sau a publicării actului adițional pe pagină aici.


