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REGULAMENT CONCURS – Campanie Mesaje de dor pentru cei dragi 
 
Perioada campaniei: 1-7 aprilie 2020 
Art. 1 Organizatorul campaniei promoționale  
Organizatorul campaniei “Mesaje de dor pentru cei dragi” (denumită în continuare “Campanie”) 
este S.C. Titan Comert S.R.L., cu sediul în cu sediul social în Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr.58 B, 
județul Sălaj, punct de lucru în Cluj Napoca, Str Navodari nr 11 ap 2, județul Cluj, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J31/785/1992, C.U.I.: RO 2714537. Participanții la campanie 
sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate 
mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial stă la dispoziția 
oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul Naturalness (www.naturalness.ro). 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a 
acestor modificări, pe site-ul Naturalness (www.naturalness.ro). 
Art. 2 Desfășurarea campaniei  
Campania se desfășoară în perioada 1-7 aprilie 2020 Organizatorul își rezervă dreptul de a 
prelungi sau micșora perioada de desfășurare a concursului pe parcursul derulării acesteia, 
înștiințarea referitoare la încetarea sau modificarea campaniei va fi afișată de Organizator pe 
pagina de Facebook Naturalness. 
Art. 3 Produse în campanie 
Participă la această campanie urmatoarele produse din portofoliul organizatorului 
Șampon Aloe Vera - Lanzaloe Aloe, 50 ml 
Cremă de mâini cu tei - Yope, 50 ml  
Lapte de corp Malvasia Volcanica - Lanzaloe Vinoterapia, 50 ml 
Gel de duș pentru copii cu portocală și măr - Yope, 400 ml 
Soluție de curățat pentru geamuri și oglinzi - Yope, 750 ml 
Soluție Eco de curățat pentru podea - Only Eco, 500 ml 
Scrub & wash cocos și banană - Nacomi, 180 ml 
Art. 4 Canalul de desfășurare al campaniei  
Campania se desfășoară online, pe pagina de Facebook Naturalness: 
https://www.facebook.com/naturalness.beautycare 
Art. 5 Condiții de participare 
Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minimum 18 ani împliniți până la 
data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședință în România, care are cont personal de 
Facebook. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului și ai agențiilor și societățlor 
implicate în organizarea și derularea acestei Campanii. Vor promova concursul pe canalele lor 
sociale, vor participa la acțiune dar numărul de like-uri acumulat de aceștia nu va fi luat în 
considerare pentru următoarele persoane sau familia direcă a acestora (soț, soție, copil): Eli 
Roman, Manuela Ciugudean, Nicolle Stănese. 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către 
participanți a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate 
datele furnizate de participanți. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele 
furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare 
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se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților. Prin înscrierea la 
concurs fiecare participant garantează:  
- că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform articolelor 7, 8 și 
următoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954); 
- că este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate sau carte de identitate); 
- că are peste 18 ani; 
Art. 6 Mecanismul campaniei  
Participanții la concurs vor realiza individual sau în familie, un mesaj pozitiv, pentru cei dragi de 
care le este dor în această perioadă, în mesaje sau desene. Vor pune o poză cu mesajul într-un 
comentariu la postarea concursului de pe pagina de Facebook a Naturalness. Vor menționa cine 
a fost implicat în realizarea mesajului și vor da tag la postare celor cărora mesajul le este adresat.  
Art. 7 Premiile campaniei  
Premiul oferit de Organizator în cadrul acestei Campanii constă într-un pachet care conține 
următoarele produse: 
1 buc Șampon Aloe Vera - Lanzaloe Aloe, 50 ml 
1 buc  Cremă de mâini cu tei - Yope, 50 ml  
1 buc Lapte de corp Malvasia Volcanica - Lanzaloe Vinoterapia, 50 ml 
1 buc Gel de duș pentru copii cu portocală și măr - Yope, 400 ml 
1 buc Soluție de curățat pentru geamuri și oglinzi - Yope, 750 ml 
1 buc Soluție Eco de curățat pentru podea - Only Eco, 500 ml 
1 buc Scrub & wash cocos și banană - Nacomi, 180 ml  
Art. 8 Desemnarea câștigătorilor, acordarea premiilor 
Câștigător va fi desemnată acea persoană care cumulează până la data de 07.04.2020 ora 21:00 
cel mai mare număr de like-uri (aprecieri) la poza pe care o va posta cu mesajul pentru cei dragi. 
Organizatorul va nota de asemenea, numele și datele celor care au obținut al doilea și al trielea 
cel mai mare număr de like-uri/ aprecieri la postare pentru a-i înregistra ca rezerve. 
 
Câștigătorul va fi contactat în 08.04.2020 de către un reprezentant S.C. Titan Comert S.R.L, prin 
mesaj privat pe Facebook. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat timp de 3 
zile lucrătoare de la data extragerii acestuia ca și potențial câștigător, acesta va fi automat 
invalidat, va pierde orice drept asupra premiului și se va trece la contactarea persoanei care a 
avut, la data 07.04.2020 ora 21:00, al doilea cel mai mare număr de like-uri/ aprecieri la poza 
postată în concurs (rezervă). Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul 
câștigătorilor. 
 
Numele câștigătorului și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform 
obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată cu modificarile și completările ulterioare. Publicarea va avea loc 
pe pagina de Facebook Naturalness în data de 08.04.2020. Eventualele contestații se pot face în 
termen de 24 de ore de la data afișării numelui câștigătorului. Contestația se trimite 
Organizatorilor prin mesaj pe pagina de facebook Naturalness sau prin e-mail, la adresa 
online@naturalness.ro și va cuprinde în mod obligatoriu: numele, datele de identificare, 
domiciliul și expunerea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. Contestațiile se vor 
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soluționa în termen de 24 de ore de la data primirii și se vor comunica contestatorului la adresa 
menționată în contestașie. 
 
După contactarea și validare, câștigătorului i se va trimite premiul prin curier în termen de 
maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii datelor de livrare ale coletului. Toate costurile de 
livrarea ale coletului către câștigător vor fi suportate de organizator. În cazul refuzului 
câștigătorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând ca respectivul 
câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau 
manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului 
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  
Art. 9 Protecția datelor personale  
Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter 
Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea 
activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal 
vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce 
urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, adresă, număr de 
telefon, adresă de e-mail, data naşterii. 
Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea 
tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislația în vigoare. 
Informaţiile vor fi folosite în scopul unor acțiuni de marketing acordarea unor reduceri în baza 
cardurilor de fidelitate, organizare de tombole, acordare de cadouri și vouchere pe bază de 
proces verbal sau tabel de evidență conform politicii Organizatorului și a notificării despre 
promoțiile din magazinul online Naturalness www.naturalness.ro.  
Pentru protecția datelor dumneavoastră, S.C. Titan Comert S.R.L. a luat măsuri tehnice și 
organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipularii sau 
accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant 
la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertășile 
dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore. 
În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 
2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi: 
a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal - de a obține în mod gratuit, din S.C. Titan 
Comert S.R.L., o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate; 
b. Dreptul la rectificare asupra datelor - dreptul persoanei vizate de a cere în mod gratuit 
rectificarea datelor inexacte care o privesc; 
c. Dreptul de a șterge datele prelucrat e- aveți dreptul de a solicita societății S.C. Titan Comert 
S.R.L. ștergerea în mod gratiut a datelor personale care vă privesc, iar S.C. Titan Comert S.R.L. are 
obligația de a șterge datele personale care vă privesc, în oricare din urmatoarele situații: 
• datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 
• retragerea consimțământului pe baza căruia au fost prelucrate; 
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ; 
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d. Dreptul de a solicita S.C. Titan Comert S.R.L. restricționarea prelucrării datelor personale - aveți 
dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în 
următoarele cazuri: 
- a prelucrării inexacte 
- a prelucrării ilegale 
- a exercitării dreptului la opoziție 
e. Dreptul de portabilitate a datelor - reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal 
care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat manifestându-vă consimțământul expres, în structura 
utilizată de noi în mod curent și totodată aveți posibilitatea de a transmite aceste date altui 
operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celalalt operator, dacă 
acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 
f. Dreptul la opoziție - reprezintă dreptul persoanei vizate de a se opune oricând, în mod gratuit, 
unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri. 
g. Dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere, în cazul în care apreciază că 
prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă regulamentul UE 2016/679 (GDPR). Participanții 
au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul privind prelucrarea datelor personale, fără ca 
retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, până la acea 
dată. 
În ceea ce privește datele personale participanții au posibilitatea de a-și exercita oricare dintre 
drepturile menționate, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, adresată 
Organizatorului la adresa din în Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr.58 B, județul Sălaj, punct de lucru 
în Cluj Napoca, str. Navodari nr 11 ap 2, județul Cluj sau la adresa de e-mail: 
online@naturalness.ro. 
În cererea formulată participantul poate menționa dacă dorește ca informațiile să-i fie 
comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poșta electronică sau printr-un serviciu de 
curierat care să asigure predarea corespondenței numai personal. 
Art. 10 Taxe și impozite  
Organizatorul este raspunzător doar pentru impozitul cu reținere la sursă (în cazul premiilor 
impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promoționale, impozit pe 
care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul 
de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau 
de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. De la data 
transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de 
predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. 
Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu 
excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet 
în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfășurare al Campaniei, cheltuieli legate de 
achiziționarea produselor comercializate în magazinul online Naturalness etc.). Cheltuielile mai 
sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” în sensul 
Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel 
cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.  
Art.11 Litigii  
În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate/ de 
discernamant, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui 
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legal. De asemenea, tutorele său legal trebuie să semneze o declarație prin care Organizatorul 
este absolvit de orice răspundere după acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror 
daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv. În cazul unor potențiale litigii 
apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. 
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta 
litigiul spre soluționare instanțelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este 
disponibil gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de Facebook Ropharma.  
Art.12 Încetarea campaniei 
Prezenta Campanie poate înceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai în cazul 
apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, 
din motive independente de voința sa de a continua prezenta Campanie. 
Notă: Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlaturat petrecut după 
intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și 
îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata 
de existență a cazului de Forță Majoră.  
Art.13 Forța majoră  
Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori și a cărui apariție îi pune pe aceștia din 
urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor 
evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, 
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau 
modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întarzie total sau parțial 
executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerați de 
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întarziată, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, 
este obligat să comunice participanților la Campanie, pe www.naturalness.ro și pe pagina de 
Facebook/Instagram Naturalness, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, 
existența acestuia. 
 
 
Organizator     Cluj-Napoca 01.04.2020 
S.C. TITAN COMERT S.R.L. 
 
 

http://www.naturalness.ro/

