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REGULAMENT „ PLIMBĂRI DE POVESTE”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:
1.1. Organizatorul concursului “Plimbări de poveste” (denumit în continuare “Concurs”) este
agenţia de publicitate S.C. BONNIE & CLYDE ADVERTISING S.R.L. (denumită în continuare
„Organizatorul”), reprezentată legal de către ILIE GABRIEL CATALIN, în calitate de ADMINISTRATOR, cu
sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, Nr 239, Bl V5, Sc B, Et 2, Ap 42, Sector 5, cu adresa de
corespondenţă în Bucureşti, Str Precupeţii Vechi, Nr 65, Corp A, Et 3, Ap 7, Sector 2, Cod poştal 020684,
având cod unic de înregistrare RO29237324, înregistrată la Registrul Comerţului J40/12401/2011, telefon
0743.251.155, e‐mail contact@bonnie‐clyde.ro.

1.2. Concursul se desfaşoară în numele şi pentru clientul S.C. BIOGENIS S.R.L., reprezentată legal
de către DR. DORIN PIRCIOG în calitate de DIRECTOR GENERAL, cu sediul social şi adresa de
corespondenţă în Bulevardul Dimitrie Pompei nr 10A, clădirea CONECT1‐parter, sector 2, Bucureşti,
număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3491/20.02.2007, având codul unic de înregistrare
RO21146620, titulara contului bancar IBAN RO49 BTRL 0410 1202 P521 61XX deschis la Banca
Transilvania („Partenerul”). Partenerul este singurul răspunzător pentru premiile acordate în cadrul
Concursului.
1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligaţia de a
anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe site‐
ul www.biogenis.ro. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 12 de ore înainte de
intrarea în vigoare.
1.4. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr‐o decizie a
Organizatorului determinate de cauze ce fac imposibilă continuarea Concursului, dar nu înainte de a
anunţa publicul prin intermediul site‐ului www.biogenis.ro. Întreruperea campaniei publicitare din
motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în
raporturile cu participanții.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
2.1. Concursul este organizat şi se desăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
pentru toate persoanele inscrise in baza de date a Biogenis în perioada 16 ianuarie – 16 aprilie, 2016.
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SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 16 ianuarie – 16 aprilie, 2016, ora 23:59 (denumită
în cele ce urmează „Perioada Concursului”), iar extragerile vor avea loc in data de 20 aprilie,
2016.
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării
acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe www.biogenis.ro.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice de sex feminin însărcinate sau taților copiilor
nenăscuți, cu domiciliul stabil sau reşedinţa în România, care au împlinit 18 ani la data participării la
Concurs. La momentul intrării în posesia premiului, toți participanții declarați câștigători vor fi
obligați să completeze o declarație pe proprie răspundere prin care să declare că la momentul
participării la concurs exista starea de graviditate și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.
4.1. teza întâi. În situația în care organizatorul consideră necesar, va putea solicita dovedirea stării
de graviditate, solicitând documente medicale care să ateste faptul că, la momentul participării la
Concurs, participanta era însărcinată.
4.2. La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului şi ai
Partenerului, precum şi rudele de gradul II şi afinii acestora pana la gradul II inclusiv.
4.3. Participantul la acest Concurs trebuie să fie un "posesor legal" al unei adrese de e‐mail în
perioada Concursului. "Posesor legal" este numită orice persoană căreia i s‐a dat în folosinţă o
adresa de e‐mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firmă, instituţie
etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e‐mail.
4.4. Extragerile vor viza toate persoanele fizice care au completat in Perioada Concursului formularul
din pagina oficială a Concursului din site‐ul www.biogenis.ro sau printr‐un SMS la numărul 0725
671 845 cu textul “CONCURS BIOGENIS“ și următoarele date: nume, telefon, data probabilă a
nașterii și județul sau spitalul nașterii, participand la diverse campanii organizate de catre Biogenis,
participanții putând câștiga premiul menționat la pct. 5.1.
SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:
5.1. În cadrul acestei campanii, Partenerul oferă 1 premiu lunar, format dintr-un cărucior 2 in 1 Max
One Script Granit Tako
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Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea concursului sunt cu titlu de prezentare.
Produsele finale pot avea funcții sau culori diferite, în funcție de disponibilitatea stocului la furnizor.
5.2. Valoarea totală a premiilor este de 8.388 lei.
5.3. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:
6.1. Concursul se desfăşoară numai în mediul online, pe site‐ul www.biogenis.ro sau pe alte site‐uri
partenere care afişează formularul de înscriere în Concurs.
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:
7.1. Premiile din cadrul prezentului Concurs se vor acorda prin tragerile la sorţi din:
a) 19 februarie 2016 pentru înscrierile i n C o n c u r s din perioada 16 ianuarie – 16 februarie
2016 ‐ se acordă u n premiu menționat la art. 5.1.
b) 18 martie 2016 pentru înscrierile i n C o n c u r s din perioada 17 februarie – 16 martie 2016
‐ se acordă un premiu menționat la art. 5.1.
c) 20 aprilie 2016 pentru înscrierile i n C o n c u r s din perioada 17 martie – 16 aprilie 2016 ‐ se
acordă u n premiu menționat la art. 5.1.






tragerile la sorţi vor fi efectuate prin intermediul unui serviciu online de alegere aleatoare a
câştigătorilor (de ex: www.tragerilasorti.ro) în prezenţa câte unui reprezentant din partea
Organizatorului şi a Partenerului;
în termen de 48 ore de la anunţarea în pagina Concursului asupra câştigării premiului,
câştigătorii comunică Partenerului prin intermediul unui email către callcenter@biogenis.ro
sau telefonic la numărul 021.528.02.02 toate detaliile cu privire la modalitatea de intrare în
posesia premiului;
în cazul în care un câştigător nu ia legătura cu Partenerul în termenul stabilit acesta va fi
invalidat şi premiul nu va fi acordat;
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orice tentativă de fraudare a înscrierii, cum ar fi introducerea unor date false în formularul
de înscriere, va atrage descalificarea din Concurs.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE:
8.1. Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ
condiţiile descrise în secţiunile 4, 6 şi 7 ale Regulamentului oficial al Concursului. De asemenea, în
momentul recepţiei premiului, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea
de identitate sau paşaportul).
8.2. Contestaţii: Contestaţiile se pot face în 12 de ore de la data incidentului. Contestaţia se trimite
Organizatorului prin e‐mail la adresa office@bonnie‐clyde.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia;
8.3. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.
SECŢIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR :
9.1. Partenerul este răspunzator pentru trimiterea/ înmânarea premiilor către câştigători.
Câștigătorii din București vor ridica premiile în maximum 30 zile calendaristice direct de la sediul
Partenerului în orele de program specificate în pagina de contact www.biogenis.ro/contact cu
anunţarea în prelabil cu 24 ore şi confirmarea Partenerului că premiul poate fi ridicat. În caz
contrar premiul rămâne în posesia Partenerului, fără a extrage alți câștigători.
9.2. Câştigătorii care au domiciliul/ reşedinţa în afara localității Bucureşti şi doar la solicitarea expresă
a acestora, Partenerul va trimite premiile prin curier, cu confirmare de primire, în maxim 30 de zile
lucrătoare de la data publicării listei de câştigători, suportând costurile.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII:
10.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru orice tip de probleme cu privire la înscrierea în
Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se
înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/
disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorită
aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada
de desfăşurare a Concursului.
10.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care un câştigător îşi pierde dreptul
de a folosi serviciile oferite de Facebook pe durata Concursului. În acest caz, participarea acestuia
va fi invalidată.
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SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE:
11.1. Dacă este cazul, Partenerul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul de stat
impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003
privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:
12.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale
Participanților la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator
înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
baza notificării nr. 22336.
12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terţi
cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care
Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
12.3. Prin înscrierea în Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului
şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului.
Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare,
pentru a transmite materiale informative despre serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi,
prin orice mijloace de comunicare (poştă, e‐mail, SMS), doar dacă persoanele vizate şi‐au dat
acordul expres şi neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs
sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord
cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.
12.4. Organizatorul le poate solicita Câştigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în
mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de
reşedinţă şi imaginea lor. Pentru a‐şi exprima acordul expres în acest sens, Participanții câştigători
vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează
participarea la Concurs sau înmânarea premiului de darea acestui acord. În cazul în care
participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare în acest sens.
12.5. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanților.
Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie
asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
12.6. Participanții au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
www.bonnie‐clyde.ro
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şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate
de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia
cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr‐o cerere
scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu
prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va
transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. BONNIE & CLYDE ADVERTISING S.R.L. la
adresa de corespondenţă în Bucureşti, Str Precupeţii Vechi, Nr 65, Corp A, Et 3, Ap 7, Sector 2, Cod
poştal 020684.
12.7. Doar câştigătorilor li se vor solicita adresele de corespondenţă pentru expedierea premiilor.
12.8. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câştigătorilor şi
realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanţi.

SECŢIUNEA 13. LITIGII:
13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul
Organizatorului sau Partenerului, după caz.

SECŢIUNEA 14. FORŢA MAJORĂ:
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din
urmă în imposibilitatea de a‐şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor
evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau
modifica termenii Regulamentului.
14.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi
continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Concurs pe site‐
ul www.biogenis.ro, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 15. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:
15.1. Lista câştigătorilor va putea fi accesată în perioada Concursului pe site‐ul www.biogenis.ro.
www.bonnie‐clyde.ro

Pagina 6 din 8

SC BONNIE & CLYDE ADVERTISING SRL
J40/12401/2011
CUI RO29237324
Bucuresti, Str. Precupetii Vechi Nr 65
Et 3, Ap 7, Sector 2
Tel: 0743.251.155
Capital social 10000 RON

SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PROMOŢIONALE:
16.1. Regulamentul Oficial al Concursului “Plimbări de poveste” este disponibil gratuit oricărui
solicitant pe site‐ul www.biogenis.ro.

Organizator,
S.C. BONNIE & CLYDE ADVERTISING S.R.L.
Prin: ILIE GABRIEL‐CĂTĂLIN
Funcţia: Administrator
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