
REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA CONCURS SITE ORLANDOS.RO 

din perioada  1 martie – 31 decembrie 2018 

 

Prezentul regulament (in continuare “Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la 

desfasurarea unei activitati comerciale initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor 

expozanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei 

activitati.  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI.  

1.1 Concursul Orlandos (denumit in continuare “Concurs”) este organizat si desfasurat de catre S.C. 

ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 S.R.L., cu sediul în COMUNA CLINCENI, SOSEAUA DE CENTURA , NR 

5, judetul ILFOV, având număr de ordine în Registrul Comertului RC J23/3275/2008, cod unic de 

înregistrare CIF RO6561746, cont bancar BANCA TRANSILVANIA IBAN RO72 BTRL 0460 1202 D976 

62XX, reprezentată de dl Zamfir Gheorghe, General Manager (denumită în cele ce urmeaza 

“Organizator”).  

1.2 Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate Get Started SRL, cu sediul în 

București, bld. Nicolae Bălcescu nr. 25, sc. 3, et. 3, ap. 68, Sector 1, având număr de ordine în 

Registrul Comerțului J40/14738/2014, cod unic de înregistrare RO33919761, cont bancar IBAN: 

RO22INGB0000999904711029 cont în RON, deschis la ING Bank — sucursala Obregia, reprezentată 

de George Preoteasa, Administrator, denumită în continuare "AGENȚIA", care va coordona toate 

activitatile logistice si nu numai, legate de organizarea si desfasurarea concursului, cu exceptia 

activitatilor de prelucrare de date cu caracter personal care vor fi realizate de catre Organizator, 

personal sau prin imputernicit.  

1.3 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al 

concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).  

1.4 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea acestuia 

pe siteul web: https://orlandos.ro/ incepand cu data de 1 martie si pana la 31 decembrie 2018. 

Regulamentul este disponibil gratuit oricarui solicitant.  

1.5 Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulamentul Oficial este 

obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau 

schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea 

concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor înscriși cu privire la orice modificare 

din prevederile acestuia.  

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE ȘI DURATA CONCURSULUI.  

2.1 Concursul va fi organizat si se va desfasura pe siteul web  https:// orlandos.ro/, în perioada 1  

martie – 31 decembrie 2018. Aceast Eveniment se va desfasura in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  



SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. MODALITATEA DE PARTICIPARE. CRITERII DE 

ELIGIBILITATE  

3.1 Participarea la aceast Concurs presupune cunoasterea si acceptarea prevederilor prezentului 

Regulament Oficial.  

3.2 Concursul se desfasoara conform precizarilor Art. 2.1 de mai sus si este deschis participarii 

tuturor persoanelor fizice care, pana la data de 1 martie 2018, au implinit varsta de 18 ani, cu 

domiciliul sau resedinta in Romania.  

3.3 Inscrierea la concurs: 3.3.1 La acest concurs se poate inscrie orice persoana care respecta 

criteriile de la Art. 3.2 3.3.2 Inscrierea se realizeaza pe pagina de site (https://orlandos.ro/concurs/)  

3.4 Validarea inscrierilor: Fiecare participant la concurs trebuie sa completeze formularul cu datele 

lui si sa incrie numarul bonului fiscal care face dovada achizitia unui produs Orlando’s, Nutco Fresh 

sau Oblio, dupa inscriere, organizatorul isi da acceptul de participare 

3.5 Organizatorul are dreptul de a selecta și respinge prezenta la concurs a participantilor care NU 

îndeplinesc criteriile de la Art. 3.4  

3.6 Castigatorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti, cu ajutorul siteului random.org 

dintre cei care au inscrierea valida. Castigatorii trebuie sa comunice Organizatorului date legate de 

livrarea premiile ca: nume, adresa, email, numar de telefon si sa faca trimita o poza cu bonul fiscal 

care atesta achizitia unui produs Orlando’s, Nutco Fresh sau Oblio. Daca unul dintre castigatori 

refuza sa ofere aceste date, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta alt castigator in locul sau 

3.7 Premiile concursului sunt in numar de 10 pe luna, vor fi acordate la sfarsitul lunii si constau in 

produse Orlando’s  in numar de 5 la alegerea Organizatorului si vor fi livrate prin Fan Courier la 

adresa specificata de fiecare castigator in parte de catre Agentie. 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.  

4.1 Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt 

de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca informatii 

despre campaniile desfasurate de acesta. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte 

prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca 

atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților 

prezenți în cadrul concursului şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi 

legislaţiei in vigoare.  

4.2 Participantilor în cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 

privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date si in special cele cu privire la:  

4.2.1 dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care 

ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.  



4.2.2 dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, 

din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac 

obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  

4.2.3 dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a 

obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea 

sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau 

inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma 

legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei 

operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila 

sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.  

4.3 Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele 

personale, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul de 

opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la adresa 

acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.  

4.4 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind 

protectia datelor personale atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durata 

nelimitata de timp, si sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata in legatura cu 

desfasurarea Concursului.  

SECTIUNEA 5 INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. 

 5.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de mai sus in cazul 

producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului 

din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concursul.  

5.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.2.1 ori poate fi 

suspendata in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de 

situatie prin afisarea unui anunt pagina web  https://orlandos.ro/.  

SECTIUNEA 6. LITIGII  

6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente.  

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL.  

7.1 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui participant prin publicarea acestuia 

pe siteul https:// orlandos.ro/ pe toata perioada Concursului.  

7.2 Prin participarea la aceasta Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  

Organizatorul S.C. ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 S.R.L. 


