REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CU TOMBOLĂ BENEFICA
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CU TOMBOLĂ
1.1. Organizatorul Campaniei cu tombolă Benefica este S.C. Farmexim S.A., cu sediul în București,
str. Pictor Rosenthal nr. 14, etaj 2, ap. 3, sector 1 și punct de lucru (adresa pentru corespondență) în
Comuna Balotești, Sat Balotești, str. Malul Roșu nr. 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J40/2033/1991, având CUI RO 335278.
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în
continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de
a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa participanţii.
1.3. Campania este organizată și se adresează partenerilor Benefica de pe întreg teritoriul României.
SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 17 octombrie 2019 – 31 octombrie 2019 (denumită în cele
ce urmează “Perioada campaniei”).
2.2 Înainte de începerea Campaniei și după încetarea Perioadei Campaniei, îndeplinirea condițiilor
menționate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia,
dar nu înainte de a anunța acest lucru pe platforma www.partenerbenefica.ro și în aplicația Benefica.
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Pot participa la Campanie administratorii ori managerii, precum și angajații Clienților Farmexim
parteneri Benefica si care detin functia de farmacist ori asistent de farmacie la data transmiterii cererii
de inregistrare. Participarea la Campania cu tombolă se va face parcurgând în totalitate următoarele
etape până la 31 octombrie 2019, ora 23:59:
Pasul 1: Descărcarea aplicației Benefica din GooglePlay sau AppStore
Pasul 2: Crearea contului de utilizator și trimiterea cererii de înregistrare (La trimiterea cererii de
înregistrare, pentru participarea la tombolă este obligatorie acceptarea prelucrării datelor cu caracter
personal).
Pasul 3: Accesarea secțiunii „Întrebari” din meniul „Informare și consultanță” și trimiterea mesajului:
“Da, vreau să particip la tombola Benefica”
3.2. În scurt timp, pe adresa de e-mail și în aplicație, clientul va primi confirmarea înscrierii în concurs.
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3.3. Pot participa la prezenta campanie administratorii ori managerii, precum și angajatii clienţilor care
sunt parteneri Benefica și care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții exprese:
•
•

acceptă și respectă prevederile prezentului Regulament;
sunt îndeplinite toate etapele de la pct 3.1.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Campania cu tombolă Benefica oferă posibilitatea fiecărui angajat al clientului, ce îndeplinește
funcția de farmacist sau asistent farmacie și care indeplineste pana la data de 31 octombrie, ora 23:59
toti pasii de la 3.1, să participe la tombolă și să primească, dacă va fi desemnat câștigător conform pct.
5 de mai jos, unul din premiile:
•
•
•

3 trolere de 45 cm – în valoare de 800 lei fiecare
5 carduri cadou E-mag - în valore de 500 lei fiecare
10 seturi cadou beauty de la Bottega Verde – în valoare de 115 lei fiecare

4.2. Nu se poate solicita Organizatorului, transformarea premiilor în bani.
4.3. Clienții câștigători ai Campaniei cu tombolă vor beneficia de unul dintre premiile oferite numai în
condițiile respectării cerințelor de participare și a regulilor prevăzute în prezentul Regulament.
SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
5.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică, dintre toți participanții la tombolă care au
îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Tragerea la sorți, va fi efectuată de către
Organizator după finalizarea perioadei de derulare a campaniei, în data de 01 noiembrie 2019.
Tragerea la sorți se va desfășura în prezența unei comisii formate din 2 persoane din echipa de
Marketing a Organizatorului.
5.2. Câștigătorii vor fi anunțați despre acest lucru printr-una din modalitatile de contact stabilite in
momentul înregistrării în aplicația Benefica. În cazul în care, unul dintre câștigători nu poate fi contactat,
va fi desemnat invalid. Astfel, se va trece la o nouă tragere la sorți pentru înlocuirea respectivului
respondent, pentru a fi atins numărul de 18 câștigători ai tombolei.
5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data tragerii la sorți, cu
notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.
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SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR
6.1.În intervalul de timp 01 noiembrie 2019 – 08 noiembrie 2019 se vor face cunoscuți cei 18
castigatori ai tragerii la sorti prin comunicarea lor pe adresele de e-mail folosite la înregistrarea în
aplicația Benefica.
6.2. În urma validării condițiilor conform prezentului regulament, premiile corespunzătoare vor fi livrate
în perioada 11 noiembrie 2019 – 29 noiembrie 2019, în mod gratuit la adresa unde este înregistrat
punctul de lucru/sediul social al participantului (informații pe care participantul la tombolă le
completează la înregistrarea în aplicație), pe baza unui proces verbal de predare-primire semnat de
castigator.
SECTIUNEA 7. GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE
7.1. În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate,
Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cereri sau reclamații în legătură
cu acestea urmând a fi adresate exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.
SECTIUNEA 8. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
8.1. Conform legislatiei în vigoare, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil și inevitabil iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici
impiedicat de cel care este ținut să iși îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.
8.2. Dacă o situație de fortă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea
Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a Campaniei cu tombolă de către Organizator,
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care
această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca
invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Campania cu tombolă
existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz
fortuit.
SECTIUNEA 9. LITIGII
9.1.Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania cu tombolă se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente de la sediul organizatorului.
9.2.Orice reclamație legată de desfășurarea prezenței Campanii cu tombolă se va face în scris, în
termen de 2 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de
prejudicii.
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SECTIUNEA 10. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR
10.1. Regulamentului 2016/679 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 (“GDPR”).
10.2. Prin participarea la Campania cu tombolă, participanții înțeleg ca Organizatorul va colecta,
înregistra, stoca, extrage, consulta, utiliza sau prelucra în alt mod, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile, date cu caracter personal constând în numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de
email aparținând participanților, în scopul derulării Campaniei cu tombolă și a prezentului Regulament.
Pentru claritate, stocarea datelor cu caracter personal astfel colectate va fi realizată de către
Organizator pe o perioadă de maxim 6 luni de la încetarea prezentei Campanii.
10.3. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe
perioada Campaniei cu tombolă și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Campanie cu tombolă și să le utilizeze
conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
10.4. Conform Regulamentului 2016/679 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 (“GDPR”), participanţii au, exemplificativ, următoarele drepturi: dreptul la informare,
dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de
opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimțământului și dreptul de a se
adresa autorităților competente/justiției .
10.5.Astfel, la cererea scrisă a participantului, datată, semnată, adresată Farmexim S.A. la adresa de
e-mail dataprotection@farmexim.ro, Organizatorul se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă
prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze,
șteargă etc., date a caror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile GDPR în raport de scopul declarat
prin prezentul Regulament; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale
solicitantului.
În cererea formulată, participanții pot arăta dacă doresc ca informațiile să le fie comunicate la o anumită
adresă, care poate fi și poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență.
SECTIUNEA 11. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
11.1.Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină
imposibilitatea participării clienților Farmexim sau afectează buna deșfășurare a activităților descrise în
prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricăror restricții și / sau limitări de orice natură.
SECTIUNEA 12. MODIFICAREA ȘI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI
12.1.Campania derulată prin Benefica în intervalul 17 octombrie 2019 – 31 octombrie 2019 va putea
fi întreruptă în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului, fără ca acesta din
urmă să poată fi obligat să acorde vreo despăgubire participanților. Orice întrerupere din decizia
Organizatorului va fi anunțată cu minimum 5 de zile înainte de termenul efectiv de încetare al acesteia.
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SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI CU TOMBOLĂ
13.1. Regulamentul Campaniei cu tombolă este întocmit și va fi făcut public conform legislației
aplicabile, fiind accesibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a perioadei pe platforma
www.partenerbenefica.ro si în aplicația Benefica, secțiunea “Noutăți”.
13.2. Prin participarea la Campania cu tombolă, participanții aderă în mod expres și necondiționat la
prezentul Regulament și se obligă să respecte în totalitate termenii și condițiile acestuia. Orice
nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la descalificarea participanților și
neacordarea potențialelor premii.
13.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, fără drept de compensare,
orice modificare fiind adusă la cunoștință publicului pe platforma www.partenerbenefica.ro si în aplicația
Benefica, secțiunea “Noutăți”.
13.4. Orice modificare a Regulamentului va produce efecte de la data la care au fost aduse la
cunoștința participanților.
13.5. Organizatorul nu iși asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către participanți a
modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe platforma www.partenerbenefica.ro si în aplicația
Benefica, secțiunea “Noutăți”.
13.6. În cazul în care Organizatorul suspendă sau întrerupe Campania cu tombolă, un anunț de
suspendare, respectiv întrerupere va fi făcut public peplatforma www.partenerbenefica.ro si în aplicația
Benefica, secțiunea “Noutăți”.
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