
Regulament campanie promoţională  

,,Carburant gratuit pentru maşina ta’’ 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
Organizatorul campaniei este KREATIV S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str.Aurel Vlaicu, nr.150, 

judeţul Satu Mare, legal reprezentată prin Simon Attila, în calitate de Director General. 
Campania promotională se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este 

obligatoriu pentru toţi participanţii. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a 

anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială. 
Prevederile din acest Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de 

Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi sunt obligatorii pentru 
toţi participanţii.  

 
ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
Campania promoţională se va desfaşura în perioada 01.03.2019 – 31.03.2019, inclusiv, pe site-ul 

companiei www.sculeshop.ro şi are drept scop promovarea acestui site şi a paginii 
https://www.facebook.com/sculeshop. Campania promoţională este organizată şi se va derula pe întreg 
teritoriul României. 
 

ARTICOLUL 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
Campania promoţională este accesibilă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, 

rezidente în România şi persoanelor juridice, care accesează adresa web: www.sculeshop.ro, 
achiziţionează orice produs în valoare minimă de 50 Ron (TVA inclus) fără taxa de transport şi dă “like” 
paginii https://www.facebook.com/sculeshop . 

Participanţii la acest concurs îşi dau acordul de a fi înscrişi în baza de date a KREATIV SRL pentru 
a primi pe email materiale cu scop informativ şi comercial. 

Participarea la această Campanie promoţionala are valoare de acceptare neechivocă, expresă şi 
integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului 
Regulament. 
 

ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS 
Persoanele fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente în România şi persoanele juridice, care 

accesează adresa web: www.sculeshop.ro, achiziţionează orice produs în valoare minimă de 50 Ron 
(TVA inclus) fără taxă de transport şi dă “like” paginii https://www.facebook.com/sculeshop vor 
participa la o tragere la sorţi care va avea drept premiu un card carburant MOL în valoare de 200 Ron.  

Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului se va efectua în data de 01.04.2018 în 

prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului prezentei Campanii, va fi live pe 

https://www.facebook.com/sculeshop la ora 14.00. Cardul cadou va fi transmis câştigătorului prin curier 

sau va putea fi ridicat direct de către câştigător de la sediul organizatorului. 

Caştigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoţionale nu are posibilitatea de a 

primi contravaloarea în bani a premiului. Premiul acordat în cadrul acestei Campanii trebuie să fie 

revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acel premiu 

nerevendicat, ori necâştigat, ori invalidat, ori care nu s-a putut livra din cauza imposibilităţii de a 

contacta destinatarul pentru livrarea premiului sau din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din 

prezentul regulament, nu mai este datorat de către Organizator. 

 
ARTICOLUL 5. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor 

rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente. 
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ARTICOLUL 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  
Se va aplica în mod corespunzător Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege 
care creează cadrul instituțional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 
57-59, art. 62, 68, 77,79, 80 și ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului 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. 

Furnizarea Datelor Personale este benevolă şi se face în scopul participării la Campania 
promoţională. Fiecare participant are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o 
justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate de Organizator, adresând în acest sens o cerere 
scrisă, semnată şi datată. Aceste date vor fi păstrate pe durata campaniei, după care vor fi menţinute 
doar acele date necesare în scopul justificării fiananciar-contabile. 

In afara de procedura desemnarii castigatorului, nu luăm niciodată decizii automate cu privire la 
dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu 
prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Revizuim în 
fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, 
intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt 
necesare vor fi şterse. 

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le 

furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Persoana juridică 
responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este KREATIV S.R.L., cu sediul în Satu 

Mare, str.Aurel Vlaicu, nr.150, judeţul Satu Mare .  

 

 


