REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
"5 ani pentru noi – 5 Cadouri pentru voi! eMAG Timișoara împlinește 5 ani!"
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul campaniei "5 ani pentru noi – 5 Cadouri pentru voi! eMAG Timișoara împlinește 5 ani!!"’
(denumita in continuare "Campania"), este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare
“Organizatorul”), societate romana, cu sediul in Bucuresti, Sos Virtutii, nr. 148, sector 6, inregistrata
la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J40/372/23.01.2002 CUI: RO14399840 telefon: 021 2005
200 fax: 021 2005 201 operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al
ANSPDC cu nr. 6606, reprezentata prin Violeta Luca, in calitate de VP Executive Director.
Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr 333/2003 – Norme
metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si
Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date.
Art. 3. Durata Campaniei si aria de desfasurare
Campania se desfasoara online, pe siteul eMAG (www.eMAG.ro) in perioada de 16 aprilie 2015 - 22
aprilie 2015. Castigatorii vor fi desemnati in maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii
Campaniei.
Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Campanie
La aceasta Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu cetatenie romana, cu domiciliul
stabil in Romania, care se inscrie si accepta conditiile prezentului regulament.
Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 16 ani impliniti pana in ziua inceperii
Campaniei inclusiv, respectiv 16 aprilie 2015.
La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau rudele acestora.
Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei
Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa achizitioneze orice produs in
perioada 16 aprilie 2015 - 22 aprilie 2015 de la Organizator prin una din urmatoarele variante:

5.1. de pe site-ul www.emag.ro cu livrare in showroomul din Timisoara situat la adresa Calea Aradului
nr. 18 (vis-a-vis de Iulius Mall) cu mentiunea ca produsele comercializate in sistem Marketplace nu pot
fi livrate in showroom.
5.2. direct din showroomul eMAG din Timisoara optand pentru livarea in showroom Timisoara sau la
orice alta adresa situata pe teritoriul Romaniei.
Intra in tragerea la sorti orice comanda ce indeplineste oricare dintre conditiile prevazute la art. 5.1.
sau 5.2. de mai sus.
Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor
personale si respectiv a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiului.
Participantii sunt inscrisi in Campanie in mod automat, dupa emiterea facturii aferente comenzilor ce
indeplinesc oricare dintre conditiile prevazute la art. 5.1. sau 5.2. de mai sus. Comanda inregistrata de
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client, dispune de un id unic; fiecare id intra in extragerea pentru acordarea premiului Campaniei. Idul de comandă este un număr natural.
Castigatorii vor fi afisati pe blogul eMAG in pagina Campaniei http://blog.emag.ro/2015/04/5-anipentru-noi-5-cadouri-pentru-voi-emag-timisoara-implineste-5-ani
Art. 6. Premiile Campaniei
6.1 Premii
Premiul 1
1x Televizor LED Smart TV 3D Philips, Full HD, 122 cm, Ambilight, 48PFS6909 in valoare unitara de
1999.99 lei (omienouasutenouazecisinoualeisinouzecisinouadebani), T.V.A. inclus.
Premiul 2
1x Televizor LED Philips, Full HD, 102 cm, 40PFH4309 in valoare totala de 1399.99 lei
(omietreisutenouazecisinouadeleisinouzecisinouadebani) T.V.A. inclus.
Premiul 3
1x Sistem Home cinema cu DVD Philips, HTD3570/12 in valoare totala de 799.99 lei
(saptesutenouazecisinouadeleisinouzecisinouadebani) T.V.A. inclus.
Premiul 4
1x Storcator de fructe si legume Philips Avance Collection HR1869/30, 700 W, Recipient suc 1.5 l,
Recipient pulpa 1.6 l, 2 Viteze, Tub de alimentare 80 mm, Negru/Alb valoare totala de 699.99 lei
(sasesutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) T.V.A. inclus.
Premiul 5
1x Blender Philips HR2170/50, 600 W, 1.5 l, Negru in valoare totala de 379.99 lei
(treisutesaptezecizecisinouadeleisinouazecisinouadebani) T.V.A. inclus.
Valoarea
neta
a
premiilor
este
de
5279.95
lei
(cincimiidouasutesaptezecisinouadeleisinouazecisicincidebani) TVA inclus. Valoarea neta se
determina prin retinerea impozitului pe veniturile din premii din valoarea bruta.
Castigatorii premiilor nu pot primi contravaloarea in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita
modificari ale caracteristicilor premiului.
Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si ridicarea premiilor
7.1 Castigatorii vor fi desemnati in maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii Campaniei prin
serviciul tragerilasorti.ro, in baza adresei id-ului de comanda descris la articolul 5 de mai sus. Se vor
extrage 5 id-uri castigatoare si 5 (cinci) id-uri de rezerva.
Organizatorul va contacta prin e-mail castigatorul, folosind datele de contact furnizate de catre acesta
in contul de utilizator cu care a participat la Campanie, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la
desemnarea lui. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, in termen de 2
(doua) zile lucratoare, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator dintre cele 5 (cinci)
rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.
Castigatorii vor fi afisati pe blogul eMAG in pagina Campaniei http://blog.emag.ro/2015/04/5-anipentru-noi-5-cadouri-pentru-voi-emag-timisoara-implineste-5-ani
Art. 8. Taxe si impozite aferente
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Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal.
Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul
oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.
Art. 9. Litigii
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre
Organizator este definitiva.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila
sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente din Municipiul Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru
atat prin intermediul website-ului www.emag.ro, cat si prin afisare la sediul S.C. Dante International
S.A. inainte de intrarea in vigoare a oricarei modificari.
Art.10. Incetarea Campaniei
Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment de forta
majora, de natura a face imposibila derularea Campaniei, Organizatorul putand, in acest caz, sa decida
prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face
imposibila desfasurarea Campaniei.
Art.11. Date cu caracter personal
Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele
lor cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat
teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet,
afisaj stradal etc.).
Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele sale
personale de identificare sa fie stocate si prelucrate de Organizator si de a primi pe viitor informatii
despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct de la Organizator sau
subcontractanti ai acestora.
In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a
participantului, datata si semnata, expediata pe adresa: Dante International SA, Sos. Bucuresti Nord
nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, Voluntari, Judetul Ilfov, acesta se obliga:
• sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele
sale personale;
• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conforma
Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod
gratuit;
• sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma
dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.
3|Page

Participantii sunt de acord sa primeasca obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii
prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si partenerii sai.
Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru
primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la
adresa: Dante International SA, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et.
5, Voluntari, Judetul Ilfov.
Art. 12. Contestatii
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la
nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim
48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelor castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa
dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15
(cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi
formulate conform celor mentionate anterior.
Art.13. Clauze finale
Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant.
Pentru detalii privind Campania, participantii pot accesa articolul din blogul Organizatorului
http://blog.emag.ro sau in incinta showroomului eMAG din Timisoara situat la adresa Calea Aradului
nr. 18 (vis-a-vis de Iulius Mall), pe toata durata Campaniei.
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa
Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare
pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar
fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate.
Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si
rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii
unui castigator. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in
conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele
nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, urmand ca aceste modificari sa fie
facute publice inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Prin participarea la aceasta Campanie,
participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului
regulament oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.
Organizatorul Campaniei "5 ani pentru noi – 5 Cadouri pentru voi! eMAG Timișoara împlinește 5
ani!!"
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
Prin Violeta Luca, in calitate de VP Executive Director
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