REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“Fii castigator in sezonul rece cu Redoxon! ”
15 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1.1. Organizatorul Campaniei PROMOŢIONALE "Fii castigator in sezonul rece cu Redoxon!”
(denumită în continuare “Campania”) este Societatea DONA MARKETING GRUP S.R.L., înregistrată
la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/14531/2014, cod unic de înregistrare
33901012, cu sediul social în Bd. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, Bucureşti, România,
înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
baza notificării nr. 35193, denumită în continuare „Organizatorul”, reprezentată prin domnul
Marius Saulea, în calitate de Director General.
1.2. Organizatorul desemnează, prin contract de colaborare, SC Mediapost Hit Mail SA, cu sediul în
Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub
numărul J40/8295/2000, cod unic de inregistrare 13351917, înregistrată cu nr. 298 la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, să efectueze extragerea
câștigătorilor Campaniei și SC Euroanswer SRL, cu sediul în Centrul de Afaceri București Sud, Sos.
Olteniței nr. 105A, intrarea B, sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub
numărul J40/16662/2003, cod unic de inregistrare 15976394, înregistrată cu nr. 5898 la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, să efectueze
contactarea câștigătorilor și centralizarea datelor participantilor.
1.3. Campania se va desfășura în farmaciile Dona deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A1, în toate
farmaciile care activează sub denumirea „Farmacia Dona” deținute de celelalte societăți francizate
ale Dona Marketing Grup S.R.L (menționate în Anexa 1), precum și în magazinul online
www.donaonline.ro.
1.4. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania în
orice moment al acesteia și/sau de a schimba regulile de participare, dar având obligația de a
anunța publicul în mod oficial, în Farmaciile DONA, atât în cele deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cât
și în celelalte farmacii francizate care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia Dona”
(menționate în Anexa 1), (în continuare, atât farmaciile Dona deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A cât și
celelalte farmacii francizate care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia Dona” vor fi
denumite “Farmacia DONA” sau “Farmaciile DONA”), pe web www.farmaciiledona.ro, precum și pe
pagina de Facebook Farmaciile DONA. În situația în care Campania, pe parcursul derulării ei, este
interzisă sau suspendată de orice act normativ sau orice decizie a unei autorități competente în
domeniu, Organizatorul va desemna câștigătorii până la data întreruperii/ încetarii/ suspendării.
Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

O societate română pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/5308/1992, cod unic de
înregistrare RO3596251, cu sediul social în Calea Șerban Vodă, nr. 282, bloc 3B, parter, ap. 36, sector 4, București, România, având
adresa de corespondență în București, strada Preciziei nr. 20, Corp A, etaj 2, sector 6, înregistrată la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 3244
1

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în cadrul Farmaciilor DONA, în
perioada 15.11.2017 – 31.12.2017 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”), în cadrul
tuturor farmaciilor DONA deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, precum si în cadrul tuturor celorlalte
farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” deţinute de societățile francizate
menționate în Anexa 1 a Regulamentului Oficial prezent, precum și în magazinul online
www.donaonline.ro.
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 public, în Farmaciile DONA, pe web
www.farmaciiledona.ro precum și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, în acord cu dispozițiile
prevăzute la 1.4.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la
data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședința în România, cu excepția angajaților
Organizatorului, ai societăților care dețin Farmaciile Dona și/sau activează sub această denumire, ai
agențiilor și celorlalte societăți implicate în organizarea și derularea acestei Campanii, precum nici
membrii familiilor acestora (copiii, parinții și/sau soțul /soția celor menționați mai sus).
3.2. Pentru participarea la Campanie este necesară utilizarea propriului Card de Fidelitate
Farmaciile DONA la achiziționarea unui produs Redoxon, gama pentru adulți, din cele enumerate la
art. 4.2. lit.a), din Farmaciile DONA sau din magazinul online www.donaonline.ro în Perioada
Campaniei, indiferent de sumă, participanții asigurându-se că datele lor de contact – nume,
prenume, telefon, email (dacă deține) – sunt înregistrate corect în baza de date cu posesorii de
carduri de fidelitate a Organizatorului/ Farmaciilor DONA.
3.3. Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor
prezentului Regulament.
3.4. Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate
participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
Participantul se va înscrie la prezenta Campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Campania se desfășoară în toate Farmaciile DONA, astfel cum au fost indicate și definite mai
sus (i.e. toate farmaciile DONA aparținând S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, societățile francizate indicate în
Anexa 1, precum și în magazinul online www.donaonline.ro).
4.2. Înscrierea în Campanie se realizează după cum urmează:
Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:
a) să-și utilizeze Cardul de Fidelitate Farmaciile DONA la achiziționarea unui produs din gama
Redoxon, gama pentru adulți, în perioada 15.11.2017 – 31.12.2017, comercializat în Farmaciile
DONA. Produsele din gama pentru adulți sunt următoarele: Redoxon Double Action Vit.C+Zncpr.eff. x 10 Bayer, Redoxon Inmuno4-granule/plic. x 14-Bayer, Redoxon Propolis-cpr x 20-Bayer,

Redoxon Propolis Spray Oral 20ml-Bayer, Redoxon Vit.C 1000mg-Lamaie-cpr.eff x 30-Bayer,
Redoxon Vit.C 1000mg-Portocala-cpr.eff x 30-Bayer
b) să dețină unul din Cardurile de Fidelitate Farmaciile DONA: Card de Fidelitate Farmaciile DONA,
Card de Fidelitate Farmaciile DONA Copilul Meu sau Card de Fidelitate Farmaciile DONA S.O.S.
DIABET (denumite în continuare “Card de Fidelitate Farmaciile DONA” sau “Card de Fidelitate”)
eliberat înainte de data începerii Campaniei sau să intre în posesia unui Card de Fidelitate în
perioada Campaniei și să solicite înscrierea Cardului de Fidelitate înainte de achitarea produsului
achiziționat;
c) să aibă înregistrate datele de contact - nume, prenume, telefon, email (dacă deține) - în baza de date
cu posesori de carduri a Organizatorului/ Farmaciilor DONA;
d) să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie.
Pentru a participa la prezenta Campanie, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate
condițiile prevăzute la secțiunile 3 și 4 din Regulamentul Campaniei.
Participanții ce dețin Carduri de Fidelitate eliberate înainte de data începerii Campaniei se pot
asigura că datele lor de contact - nume, prenume, telefon, email (dacă deține) – sunt corecte în baza
de date cu posesori de carduri a Organizatorului, verificându-le cu farmaciștii din Farmaciile DONA,
în momentul efectuării cumpărăturilor. Dacă respectivele date nu sunt corecte sau nu sunt
prezente, participanții trebuie să le actualizeze completând Formularul de înscriere Card de
Fidelitate, pentru a se asigura că vor putea fi contactați în caz de câștig. De asemenea, participanții
pot să-și actualizeze datele de contact direct prin completarea formularelor existente pe site-ul
www.farmaciiledona.ro/cardul-farmaciile-dona, însă trebuie să se asigure că vor completa
respectivele formulare cu cel putin o zi înainte de tragerile la sorți la care sunt eligibili. Actualizarile
datelor de contact efectuate cu mai putin de o zi inainte de tragerile la sorti nu vor fi luate in
considerare de catre Organizator.
4.3. Pe toată perioada Campaniei, se vor acorda câte trei premii zilnice, prin tragere la sorți
computerizată organizată săptămânal, în ziua de miercuri, pentru fiecare zi a săptămânii
anterioare,. În cazul în care ziua de miercuri este zi nelucrătoare, extragerile se vor realiza în
următoarea zi lucrătoare.
Pentru premiile zilnice, la tragerile la sorți vor fi incluse toate seriile de Carduri de Fidelitate, în
mod unic, în cazul carora datele de contact există sau au fost actualizate și care au fost utilizate la
achiziția oricărui produs din cele enumerate la art. 4.2. lit. a)în decursul celor 24 de ore din
respectiva zi (respectiv ziua pentru care se realizează extragerea, între orele 00:00 și 23:59), seria
fiecărui Card de Fidelitate fiind inclusă în extragere de un numar de ori egal cu numărul produselor
achiziționate în ziua respectivă (ziua pentru care se realizează extragerea) folosind respectivul Card
de Fidelitate. În cazul produselor comandate de pe magazinul online www.donaonline.ro seria
cardului de fidelitate folosit la achiziționarea acelor produse va fi inclusă în tragerea la sorți,
respectiv extragerea se va realiza pentru ziua în care a fost confirmată plata respectivului produs
(ex: pentru plățile online, confirmarea plății se face de regulă în ziua respectivă, însă pentru plata
ramburs la curier, confirmare se face după achitarea facturii la curier).
Prima tragere la sorți computerizată pentru premiile zilnice va avea loc în data de miercuri,
29.11.2017, , iar ultima tragere la sorți computerizată pentru premiile zilnice va avea loc în data de
miercuri, 03.01.2018. Restul tragerilor la sorți computerizate zilnice vor avea loc în fiecare zi de
miercuri a săptămânii următoare.
4.4. Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt următoarele:
Premii zilnice:

•

141 x Rucsac negru outdoor, cate trei pentru fiecare zi a Campaniei.

4.5. Valoarea totală a premiilor este de 10041.56 RON (TVA inclus). Nu se acordă posibilitatea
câștigătorilor de a opta pentru contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.
4.6. Premiile din prezenta Campanie sunt suportate/ acordate de către producatorul Bayer (date
identificare: SC BAYER SRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. Pipera, nr. 42, etaj 1, 16 si 17, cod poştal
020112, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 40/1852/1997, având cod unic de
înregistrare 9275030, atribut fiscal RO, cont IBAN: RO 70 CITI 0000 000 7248 29007 deschis la
CITIBANK România SA, Bucureşti, reprezentată de Mike Seidel, în calitate de Director departament
Consumer Health), Organizatorul ocupându-se de dezvoltarea, promovarea Campaniei, derularea
acțiunilor de marketing în acest sens.
SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Caștigătorii premiilor acestei Campanii vor fi desemnați prin trageri la sorți zilnice, computerizate.
Tragerile la sorți vor avea loc în prezența unei comisii formată din reprezentanți ai SC Mediapost
Hit Mail SA și vor fi consemnate printr-un proces verbal în prezența unui notar. După extragerea
fiecărui câștigător zilnic se vor extrage și 5 rezerve, pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi
validați din motive independente de Organizator. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca
și în cazul câștigătorilor. Validarea câștigătorilor se face pe baza datelor din baza de date cu
posesorii de Carduri de Fidelitate a Organizatorului/ Farmaciilor DONA, precum și a datelor din
formularele completate pe site-ul www.farmaciiledona.ro/cardul-farmaciile-dona.
SECȚIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR
Fiecare câștigător va fi contactat în ziua extragerii, la numărul de telefon existent în baza de date cu
posesorii de carduri a Organizatorului/Farmaciilor DONA, respectiv la numărul de telefon furnizat
prin Formularul de Înscriere Card de Fidelitate completat pe parcursul Campaniei cu ocazia
actualizării datelor de contact sau eliberării Cardului de Fidelitate, sau prin formularele completate
pe site-ul www.farmaciiledona.ro/cardul-farmaciile-dona, actualizari efectuate cel tarziu cu o zi
inainte de tragerea la sorti la care sunt eligibili.
În condițiile în care un potențial câștigător nu are un număr de telefon valid în baza de posesori de
carduri a Organizatorului/ Farmaciei sau pe formularul completat pe site-ul
www.farmaciiledona.ro/cardul-farmaciile-dona, sau are un număr de telefon valid dar nu poate fi
contactat timp de 4 zile lucrătoare de la data extragerii acestuia ca și potențial câștigător, sunat
fiind de maxim 5 ori în acest interval, acesta va fi automat invalidat și va pierde orice drept
asupra premiului. Se va trece la contactarea primei rezerve extrase. Procedura continuă până la
contactarea tuturor rezervelor. De asemenea, în condițiile în care un potențial câștigător deține
Cardul de Fidelitate cu seria declarata câștigătoare dar nu are numele identic cu cel înregistrat în
baza de posesori de carduri a Organizatorului/ Farmaciei sau pe formularul completat pe site-ul
www.farmaciiledona.ro/cardul-farmaciile-dona, acesta va fi automat invalidat și va pierde orice
drept asupra premiului. Se va trece la contactarea primei rezerve extrase. Procedura continuă
până la contactarea tuturor rezervelor.
Atunci când SC Euroanswer SRL va contacta telefonic potențialii câștigători ai premiilor zilnice,
acestora li se va comunica faptul că, pentru validare trebuie să confirme ca dețin Cardul de
Fidelitate cu seria care a fost declarată căstigătoare. Dacă un potențial câstigător nu deține ori nu
face dovada detinerii Cardului de Fidelitate cu seria care a fost declarată căstigătoare sau nu

dorește să confirme ca deține respectivul card, acesta va fi automat invalidat și va pierde orice
drept asupra premiului.
Premiile vor fi acordate câștigătorilor validați, prin livrarea fiecărui premiu în Farmacia DONA din
care câștigătorul a optat să ridice respectivul premiu, conform prevederilor de mai sus, în cel mult
60 zile lucrătoare de la data validării câștigătorului; după livrarea premiului în farmacie,
câștigătorul va fi contactat în maximum 24 ore pentru a se prezenta în farmacie în vederea ridicării
premiului respectiv. Pe cale de excepție (i.e. acele cazuri in care se face dovada imposibilitatii
pacientului de a se deplasa în farmacie), premiile vor fi livrate prin curier, la adresa de domiciliu/
reședința/ altă adresă indicată de câștigător, în cel mult 60 zile lucrătoare de la data validării
premiului. În ambele cazuri, în momentul recepției premiilor, câștigătorul trebuie să prezinte un act
de identitate valabil (cartea de identitate sau pașaportul) și să semneze procesul verbal de
predare–primire a premiului. Neprezentarea actului de identitate ori refuzul semnarii procesului
verbal de predare-primire conduce la invalidarea acestuia si la pierderea dreptului asupra
premiului.
În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător
însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres
și neechivoc sau manifestă o atitudine similară, precum, dar fara a se limita la: neprezentarea la
termenul stabilit in farmacie pentru ridicarea premiului, imposibilitatea contactarii castigatorului
din motive neimputabile Organizatorului etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform
prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a nu atribui cadoul respectiv participantului la Campanie care a refuzat premiul ori care
nu a putut fi validat.
SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR
7.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Campanie, trebuie să îndeplinească
condițiile descrise în secțiunile 3, 4 și 6 ale Regulamentului Campaniei.
7.2. Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la data afișării seriilor de card
câștigătoare în Farmaciile DONA, pe web www.farmaciiledona.ro, precum și pe pagina de Facebook
Farmaciile DONA. Contestația se trimite Organizatorilor prin e-mail, la adresă
office@farmaciiledona.ro și va cuprinde în mod obligatoriu: seria Cardului de Fidelitate, numele,
datele de identificare, domiciliul și expunerea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.
Contestațiile se vor soluționa în termen de 48 de ore de la data primirii și se vor comunica
contestatorului la adresa menționată în contestație.
7.3. Contestațiile care nu cuprind mențiunile obligatorii prevăzute la art. 7.2. nu vor fi luate în
considerare de către Organizator.
SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR
Numele câștigătorilor, orașul 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 modificările și completările ulterioare. Publicarea va avea loc în
Farmaciile DONA, pe web www.farmaciiledona.ro, și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, după
validarea câștigătorilor.
SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1. Achizițiile de produse anterioare ori ulterioare Perioadei Campaniei menționate în Regulament,
în SECȚIUNEA 2, nu se iau în considerare în vederea participării la Campanie.

9.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorii nu pot fi contactați
din motive independente de Organizator.
SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE
10.1. Având în vedere ca producătorul Bayer suportă/ acordă premiile prezentei Campanii, acesta
este răspunzator pentru impozitul cu reținere la sursă (în cazul premiilor impozabile) aplicabil
veniturilor individuale provenite din campaniile promoționale, impozit pe care este obligat să il
calculeze, să il rețină și să il transfere la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în
sarcina exclusivă a câștigătorului.
Organizatorul nu are obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu acestea, în ce
privește derularea prezentei Campanii.
10.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului
verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului
(câștigătorului).
10.3. 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 la
Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfășurare al Campaniei, cheltuieli legate
de achiziționarea produselor mentionate la art. 4.2. de mai sus din Farmaciile DONA, 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.

SECȚIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
11.1. Organizatorul, în vederea desfașurării Campaniei, prelucrează datele personale ale
Participanților la aceasta Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operatori
înregistrați la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
baza notificării nr. 35193. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi
dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorilor și a
cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
11.2. Prin înscrierea în Campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei
și cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului/
Farmaciilor DONA in vederea derularii Campaniei, inclusiv prin publicarea numelor câştigătorilor
în Farmaciile DONA, pe web www.farmaciiledona.ro, și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA,
după validarea acestora. Datele personale colectate de Organizatori vor fi folosite pentru campanii
viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile
Organizatorilor și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poșta, e-mail, SMS), doar
dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorii nu
condiționează participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În
cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorii nu vor face
alte demersuri ulterioare în acest sens.
11.3. Organizatorii garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților.
Participantul la Campanie, 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 intervenție

asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). Participanții au dreptul de a obține
de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se
opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele
care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale
contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului,
ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În
vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată
și semnată către Dona Marketing Grup, la adresa din Bd. Preciziei nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6,
Bucureşti.
11.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt scopuri statistice, promoţionale, de
informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă sau alte mijloace de comunicare) cu privire la
campania "Fii castigator in sezonul rece cu Redoxon!” sau cu privire la alte acţiuni ce se vor
desfăşura în viitor doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens.
SECȚIUNEA 12. LITIGII
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, părțile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.
În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate/ de
discernământ ori cu capacitate diminuată, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului
prin intermediul tutorelui/ reprezentantului/ ocrotitorului său legal.
De asemenea, reprezentantul/ ocrotitorul 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.
SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant, în Farmaciile DONA, pe
www.farmaciiledona.ro și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA.
SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie încetează la momentul expirării Perioadei Campaniei, dacă nu a intervenit
prelungirea sa, ori dacă Organizatorul nu şi-a exercitat dreptul de a înceta în orice moment
valabilitatea Campaniei, cu respectarea condiţiei de a face public acest lucu cu 24 de ore înainte de
intrarea în vigoare.
Distinct de cauzele de încetare prevăzute anterior, Campania mai poate înceta pe durata Perioadei
Campaniei si în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră (definita conform art.
15.1.) sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a
continua prezenta Campanie.
SECȚIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ
15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a carui apariție îi pune pe acesta 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.
15.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și
continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform
art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligaț să comunice participanților la
Campanie, în Farmaciile DONA, pe www.farmaciiledona.ro, și pe pagina de Facebook Farmaciile
DONA, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existentă acestuia.

Societatea Dona Marketing Grup S.R.L.
Reprezentată prin Director General
Marius Saulea ____________________

ANEXA 1

„Regulamentul oficial al campaniei promoționale „Fii castigator in sezonul rece cu
Redoxon!”
Lista societăților ce dețin farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” (francizate) și
care participă la Campanie:
1. SC GEDAFARM SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform
legislației române, cu sediul (farmacie) în str Libertății, bl K1, parter, ap 4. Municipiul
Alexandria, Teleorman înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 34/331/1991, cod
unic de înregistrare 1382456.
2. SC CRISEN FARM SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform
legislației române, cu sediul în Municipiul Alexandria, Teleorman str. Alexandru Colfescu, bl
K1, parter înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr , J34/523/2009 cod unic de
înregistrare 12937927, cu următoarele puncte de lucru (farmacii) situate în București:
• Calea Floreasca, nr 111-113, sector 1
• Șoseaua Pipera, nr 31-33, bl IVB, sector 1
• Strada Nicolae Caramfil, nr 40, bl10B, sector 1
• Strada Sf Elefterie, nr 47-49, sector 5
3. SC FARMA 2N SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform
legislației române, cu sediul în str Libertatii, bl K1, parter, ap 4. Municipiul Alexandria,

Teleorman și punct de lucru (farmacie) în Municipiul Alexandria, str Mihaita Filipescu, nr 1,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J34/1439/1993, cod unic de înregistrare
5043215.
4. SC FARMACIA CARITAS SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând
conform legislației române, cu sediul în Municipiul Alexandria, Teleorman, str București, Bl
704de, și punct de lucru (farmacie) în Roșiorii De Vede, str Rahovei. bl l2, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J34/703/1993 cod unic de înregistrare 4128925.
5. SC RELEVIA SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform
legislației române, cu sediul (farmacie) în Bucuresti, Sector 1, Aleea Meteorologiei, 21C,
parter, camera 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/15645/23.12.2015, cod
unic de înregistrare 35357112, cu urmatoarele puncte de lucru (farmacii) situate in
Bucuresti:
• Strada 11 iunie, nr.35, sector 4
• Soseaua Iancului, nr. 13, sector 2
6. SC BABY FARM SRL Iasi societate cu raspundere limitata, organizata si functionand
conform legislatiei romane, cu sediul in mun. Iasi, Str. Nicolina nr. 2, Parter, Bloc C7, Sc. B,
jud. Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22/2064/1991, cod unic de
inregistrare RO1969435, avand cont bancar RO32BACX0000003029421000 deschis la
Unicredit Bank Iasi, cu următorul punct de lucru (farmacii) situate în Iasi:
• Mun. Iasi, Bld. Alexandru cel Bun nr. 40, Bl. D3. Parter, jud Iasi
• Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu, nr. 70-74, jud. Iasi;
• Mun. Iasi, : B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 10, jud. Iasi.
7. SC THYMUL FARM SRL Braila, societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand
in mod legal conform legilor romane, cu sediul social in mun. Braila, Str. Pietatii nr. 18, Bl.
H1, Parter, jud. Braila, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J09/711/2003, Cod Unic
de Inregistrare RO 15755202 cu următoarele puncte de lucru (farmacii) situate în Braila:
• Mun. Braila, Str. Pietatii, nr. 18, Bl. H1, Sc. 5, Etaj parter, Ap. 83, jud. Braila
• Mun. Braila, Calea Calarasilor, nr. 53, zona E, Bloc 2 Bis, jud. Braila

Reprezentant legal al Organizatorului,
Marius Saulea _______________________

