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REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S – noiembrie 2013 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul campaniei „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S” este S.C. ORIGINALS S.R.L. cu sediul în 

Municipiul Iași, Sos. Păcurari, Nr. 59, Bloc 549, Scara A, Etaj 2, Ap. 8, Județul Iași CIF: 18515115 Nr.Reg.Com: 

J22/722/2006, reprezentată prin Andrei Cristian Pascan în calitate de Director General.  

 

2.  DURATA CAMPANIEI  

Perioada în care se va desfășura campania „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S” este 1 NOIEMBRIE  - 31 

DECEMBRIE 2013.  

Premiile oferite sunt smartphone-uri Nokia Lumia 520, respectiv iPhone 5S. 

 

3. PARTICIPANȚI  

Campania „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S” se desfășoară pe tot teritoriul României având drept de 

participare orice persoană fizică sau juridică care administrează un blog sau un site. Aceasta trebuie să fie afilliată sau 

să se afiliaze campaniei Originals.ro “Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S” prin rețeaua de marketing afiliat 

2parale.ro. Premiile puse în joc sunt câștigate automat de toți afiliații Originals.ro care depășesc prin valoarea 

cumulată a comisioanelor aprobate în perioada 1 noiembrie 2013 -31 decembrie 2013 următoarele două praguri: 

Nokia Lumia 520 pentru depășirea pragului de 500 lei, respectiv iPhone 5S pentru depășirea celui de 1300 lei. 

 

4. DESFĂȘURARE  

Procesul de desfășurare: 

1. Înscrierea în campania Originals.ro pe platforma 2Parale: http://www.2parale.ro/campaigns/originals-ro   

2. Înregistrarea comisioanelor mai mari de 500 lei, rezpectiv 1300 lei în cele 61 zile 

3. Validarea comisioanelor se va face cel târziu până în data de 31 ianuarie 2014 

4. Anunțarea câștigătorilor:  

- postarea listei de câștigători pe blogul Originals.ro  

- prin trimiterea unui mesaj privat fiecărui câștigător 

5. Premiile vor fi trimise fiecărui câștigător prin curierat, costurile fiind suportate de Originals.ro 

 

5. PREMIILE CAMPANIEI „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S”  1 NOIEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2013 

 

Premiul I –Un iPhone 5S in valoare de 3500lei TVA inclus 

Premiul  II: un Nokia Lumia 520 in valoare de 650 lei TVA inclus 

 

Valoarea totală a premiilor este dată de  numărul de câștigători desemnați la finalul campaniei. 

Premiile vor fi oferite doar în cazul în care pragurile de comisioane stabilite sunt depășite cu o valoare mai mare de 

0.01 lei.  

http://www.2parale.ro/campaigns/originals-ro
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Imaginile utilizate în promovarea campaniei au rol de prezentare. Culorile si configuratiile aparatelor pot varia. 

 

6. PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE A ACESTORA  

Premiile vor fi acordate tuturor afiliaților care vor atinge unul dintre cele două praguri de comisioane în cele două luni 

ale campaniei după cum urmează: 

Comisioane valide mai mari de 500lei = Nokia Lumia 520 

Comisioane valide mai mari de 1300lei = iPhone 5S 

Premiile vor fi acordate după validarea comisioanelor până cel târziu la data de 31 ianuarie 2014. Premiile nu se pot 

cumula, iar fiecare participant va beneficia de un singur premiu, chiar dacă valoarea comsioanelor este dublă față de 

pragul stabilit. Afiliatii care depasesc pragul de 1300 lei nu vor beneficia de premiul aferent pragului de 500 lei. 

Lista câștigătorilor va fi postată pe blogul Originals.ro. De asemenea, fiecare câstigător va fi anunțat printr-un mesaj 

privat. 

Premiile vor fi trimise prin curier rapid la adresa menționată de câștigători după  validarea datelor. Taxa  de curierat va 

fi suportată de către organizator. 

7. DESCALIFICARE 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica concurenții care aduc prejudicii de orice fel companiei SC ORIGINALS 

SRL 

8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR  

Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte. 

 

9. TAXE ȘI IMPOZITE 

Organizatorul campaniei se face răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de 

premiul oferit.  

 

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe 

website-ul www.originals.ro, dar și la sediul organizatorului. Angajații firmei SC Originals SRL nu au drept de 

participare la concurs. 

 

11. FORȚĂ MAJORĂ  

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, 

inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din 

urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Dacă intervine situația de mai sus, sau 

intervine o situatie de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și 

continuarea campaniei „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S”, organizatorul va fi exonerat de răspunderea 

privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată 

conform art. 1082 si 1083 din Codul Civil.  
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Dacă organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților campaniei „Recompensăm 

comisioanele cu un iPhone 5S” existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.  

Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul www.originals.ro.  

 

12.  ÎNCETAREA CAMPANIEI  

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării 

cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea 

bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea campaniei.  

 

13.  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  

Participarea în campanie implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și 

prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.  

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate 

în organizarea Campaniei. Participanților la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:  

 Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod 

gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către 

acesta;  

 Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere 

și în mod gratuit :  

a) După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este 

conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;  

b) După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;  

c) Notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate 

conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort 

disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;  

 Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 

legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția 

cazurilor în care există dispoziții legale contrare.  

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o 

cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.  

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost 

dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 

Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, 

va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.  

Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de 

către organizator în modul expus în paragraful anterior. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea 

datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă 

scrisă, transmisă la adresa organizatorului.  
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14.  TEMEIUL LEGAL  

Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață și legea 677/2001 – privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date.  

 

15.  LITIGII  

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este 

definitivă.  

Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, 

termenilor și condițiilor prezentului Regulament.  

Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii campaniei, în scris, la sediul S.C. ORIGINALS 

S.R.L. Municipiul Iași, Sos. Păcurari, Nr 59, Bloc 549, Scara A, Etaj 2, Ap. 8,.  

În ipoteza în care decizia comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de oferire a premiului va fi reluată în 

cel mai scurt timp de la admiterea contestației.  

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în 

care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionațe de instanțele judecătorești române competente.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei și va face public acest lucru.  

 

16.  ALTE REGLEMENTARI  

În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorului, acesta își 

rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.  

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigator, 

cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, 

etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor 

prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu 

vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.  

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care poate fi 

solicitat pe website-ul www.originals.ro. 

Redactat la sediul S.C. ORIGINALS S.R.L.  în 2 exemplare la data de 28 octombrie 2013.  

 

Organizatorul campaniei „Recompensăm comisioanele cu un iPhone 5S” 

S.C. ORIGINALS S.R.L.   

Director General: Andrei Cristian Pascan 

Director Marketing: George Raschitor 

 

http://www.originals.ro/

