Regulament concurs inele VDay 2017
1. ORGANIZATOR:
SC Coriolan Aur Smarald SRL (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, cu
sediul în Bd. Nicolae Iorga nr. 59, Iași, înregistrată la Registrul Comertului cu Nr. J22/2132/1993, CIF RO
4488347.
2. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

În concurs se poate înscrie orice cetățean român, cu excepția angajaților Organizatorului, a rudelor
acestora de gradul I, precum și a altor persoane asociate concursului.
3. ÎNSCRIERE:
Pentru a participa la concurs este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul facebook.com sau
instagram.com completat cu o adresă de email validă și nume/prenume reale.

Înscrierea în concurs se face prin distribuirea (share), cu propriul profil de Facebook, a unei imagini cu un
inel de logodnă din colecția specială de Valentine’s Day de la Coriolan, albumul fiind specificat chiar pe
paginile concursului. La descrierea pozei trebuie specificat unde anume vrei sa îți ceri în căsătorie
jumătatea. Pentru înscrierea în concurs pe Instagram este necesară efectuarea unui comentariu, cu
propriul profil de Instagram, la imaginea cu inelul preferat care să conțină locul în care dorești să faci
cererea în căsătorie.
SC Coriolan Aur Smarald SRL va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. SC
Coriolan Aur Smarald SRL este Operator de date personale inregistrat la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16133. Informațiile furnizate nu vor fi sub
nici o forma puse la dispoziția unor terți. SC Coriolan Aur Smarald SRL garantează securitatea și
confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea
fi folosite de către SC Coriolan Aur Smarald SRL pentru a trimite utilizatorului confirmări cât și comunicări
comerciale periodice (newsletter).
4. DURATA:
Concursul se desfășoară în perioada 13 - 24 februarie 2017, ora 23:59.
5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți în data de 25 februarie 2017 la sediul Coriolan.
Fiecărui participant i se va aloca un număr în ordinea înscrierii în concurs. În cadrul tragerii la sorți,
numărul câștigător va fi generat prin intermediul site-ului www.random.org. Câștigătorul va fi anunțat
printr-un e-mail în maxim 2 zile de la data desemnării sale. Dacă în termen de 5 zile câștigătorul nu va
răspunde la mesajul organizatorului, se va alege un alt câștigător, iar ciclul se va repeta până la validarea
unui câștigător.
Pentru validarea câștigării premiilor, câștigătorii persoane fizice vor prezenta actul de identitate la
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ridicarea premiului.
6. PREMIU
Câștigătorul desemnat prin tragere la sorți va primi un inel de logodnă cu diamant în valoare de 2000 de
lei. Deoarece premiul depășește 600 RON, Organizatorul va suporta impozitul pe câștigul din concurs.
Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.
7. LITIGII:
În eventualitatea unei dispute asupra validității unei reduceri acordate, decizia Organizatorului este
definitivă. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie 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.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei și va face public acest lucru.
8. CLAUZE FINALE:
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării
unei reduceri, cum ar fi imposibilitatea de notificare în scris a deținătorului cauzată de schimbarea
adresei de e-mail sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc.
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale
conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale
participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.
Prin înscriere în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau
participant), pe pagina www.coriolan.ro/regulament-concurs-inele-VDay-2017.pdf .
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