REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Câștigă un set complet de îngrijire AVON ADVANCE TEHNIQUES”

1.
ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Câștigă un set complet de îngrijire AVON ADVANCE TEHNIQUES”
(„Concursul”) este World Class Romania S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str.
Ion Brezoianu nr. 27, etaj 7, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.
J40/1837/2004, cod de identificare fiscala RO-16128511 (”Societatea” sau “World Class”).
1.1
1.2

1.3

1.4

Concursul se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de
derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru
participanti.
Regulamentul Concursului a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant,
conform prevederilor legale in vigoare, pe blogul w.worldclass.ro . World Class isi rezerva dreptul
de a modifica Regulamentul Concursului, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare
numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe blogul w.worldclass.ro.
Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a
modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun
participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu
produs prin suspendarea regulamentara a Concursului.Prin participarea la aceasta Campanie,
participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile in vigoare.
Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de
Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii
pentru toţi participanţii.

2.
2.1

SCOPUL CONCURSULUI
Acest Concurs este organizat de catre World Class in vederea promovarii serviciilor de sanatate
oferite de World Class, a cresterii popularitatii World Class, cat si in scopul aducerii la cunostinta
publicului a blogului w.worldclass.ro.

3.
3.1

CONDITII DE PARTICIPARE
La Concurs vor putea participa persoanele fizice (mai putin angajatii World Class si AVON) avand
varsta de minimum 18 (optsprezece) ani la data participarii la Concurs.

4.
4.1

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada cuprinsa intre 2.05.2017-8.05.2017, pe Pagina de
Facebook World Class Romania.
Concursul poate inceta inainte de data mai sus mentionata, in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii World Class,

4.2

din motive independente de vointa acestuia, de a continua prezentul Concurs. World Class va
anunta publicul de intreruperea Concursului prin intermediul blogului w.worldclass.ro
5.

MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

5.1

Participantii la Concurs vor publica un comentariu la articolul dedicat Concursului „ Castiga un set
complet de ingrijire AVON ADVANCE TECHNIQUES” de pe blogul w.worldclass.ro, pana la data
de 8.05.2017, ora 23:59, prin care vor descrie după ce criterii aleg un produs nou de îngrijire a
părului.
La data de 10.05.2017 dintre raspunsurile Inscrise la concurs, reprezentatul premiului, AVON, va
alege cele mai potrivite 5 raspunsuri .
World Class nu raspunde pentru continutul publicat pe blogul w.worldclass.ro de catre
participanti.
World Class isi rezerva dreptul de a inlatura sau de a restrictiona publicarea pe blogul
w.worldclass.ro a continutului care nu corespunde stilului Concursului sau care incalca regulile
prevazute la punctul 5.1 de mai sus.
World Class isi rezerva dreptul de a descalifica participantul care da dovada de un comportament
agresiv pe parcursul Concursului. De asemenea, World Class isi rezerva dreptul de a descalifica
participantul care incalca regulile prevazute la punctul 5.1 de mai sus sau care, prin conduita sa ori
datorita naturii continutului publicat de catre participant pe blogul w.worldclass.ro, aduce
atingere unei persoane sau incalca drepturile de autor ale altor persoane fizice si/sau juridice.
Publicarea unui comentariu pe blogul w.worldclass.ro presupune ca participantii au acceptat in
totalitate conditiile prezentului regulament si eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.
Numele castigatorilor Concursului vor fi publicate pe blogul w.worldclass.ro in data de 10.05.2017
si anuntati pe Pagina de Facebook World Class Romania, la postarea dedicata concursului.
Dupa publicarea numelor castigaturilor Concursului pe blogul w.worldclass.ro, castigatorii vor
transmite datele de identificare si contact printr-un mesaj privat transmis prin intermediul paginii
de Facebook a World Class disponibila la adresa https://www.facebook.com/worldclass.romania .
Termenul pentru trimiterea datelor de identificare si contact este de 24 de ore de la data publicarii
numelui castigatorului.
In cazul in care castigatorii au furnizat date false de identificare, acestia neputand fi identificat in
baza datelor furnizate catre World Class, aceste persoane pierd dreptul de a revendica premiul.

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

6.
6.1

6.2

PREMIUL
Premiile vor consta in 5 seturi kituri de produse AVON ADVANCE TEHNIQUES in valoare de 78 lei
(TVA inclus) fiecare, compuse din: sampon Advance Tehniques BB, balsam Advance Tehniques BB
şi masca de păr Advance Tehniques BB
Premiile vor fi facute publice si vor fi acordate direct numai persoanelor desemnate castigatoare ca
urmare a mecanismului mentionat la punctul (5). Premiile sunt nominale.

7. TAXE SI IMPOZITE
7.1 Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Titlului III, Capitolul VIII (“Venituri din premii
si jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare).
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7.2
7.3

7.4

Impozitul pe venitul din acordarea Premiului va fi calculat si platit de catre World Class, conform
prevederilor din Codul Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, cu exceptia impozitului pe veniturile din
premii (mentionat mai sus), in legatura cu Premiul urmare a participarii la Concurs, sunt in sarcina
exclusiva a castigatorului.
World Class nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a Premiului.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
8.1 Prezentul Regulament al Concursului este pus la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate,
care doreste sa il consulte, fiind publicat pe blogul w.worldclass.ro
8.2 Participarea la Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament al
Concursului de catre toti participantii.
9 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1
World Class este inregistrata sub nr. 8978 ca operator de date cu caracter personal. World Class va
pastra si va prelucra datele cu caracter personal furnizate de catre participanti in conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.
9.2

Participarea la Concurs reprezinta cunoasterea Regulamentului si acordul expres si neechivoc al
participantilor la Concurs, inclusiv cu prevederile acestuia in materia protectiei datelor cu caracter
personal din prezenta sectiune, respectiv cu privire la prelucrarea datelor acestora cu caracter
personal si anume nume, prenume, varsta, sex, adresa, adresa de e-mail, telefon, in scopul
indeplinirii obligatiilor din legislatia fiscala, imaginii Participantilor castigatori si includerea
acestor date in baza de date a World Class.

9.3

Prin comunicarea catre World Class a datelor cu caracter personal, participantii la Concurs sunt de
acord cu utilizarea de catre World Class a respectivelor date, pentru a putea trimite ulterior
participantilor la Concurs oferte (oferte promotionale, invitatii la prezentari de servicii/produse,)
prin posta, e-mail sau telefonic, precum si cu pastrarea datelor participantilor de catre World Class
in acest scop. Participantii au dreptul la dezabonare de la primirea ofertelor promotionale, invitatii
la prezentari de servicii/produse oferite de catre World Class, urmand procedurile aduse la
cunostinta prin e-mail sau posta.

9.4

Castigatorii sunt de acord ca World Class sa le publice numele si adresa (numele orasului) in
comunicarile cu privire la Concurs si sa foloseasca aceste date in scopuri de marketing/publicitare,
inclusiv la producerea unor inregistrari audio-video avand ca obiect inmanarea Premiului sau
folosirea Premiului, pe care World Class sa le poata folosi in intregime sau partial, in scopuri
publicitare. Castigatorii declara ca nu vor avea nicio pretentie de niciun fel cu privire la folosirea
datelor personale mentionate ulterior de catre World Class in scopuri de marketing/publicitare,
astfel cum este precizat mai sus si ca acest acord este opozabil mostenitorilor si succesorilor sai.

9.5

Datele personale mentionate mai sus pot fi transmise catre (i) participantii la Concurs la cerere
conform termenilor si conditiilor precizati in cadrul prezentului Regulament, (ii) autoritatilor
publice conform legislatiei aplicabile, (iii) publicului cu privire la participantii desemnati
castigatori conform prevederilor prezentului Regulament, (iv) partenerilor contractuali ai World
Class care sprijina World Class in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului, inclusiv
unor imputerniciti in sensul Legii nr. 677/2001.
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9.6

Participantilor la Concurs in calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au
conform Legii nr. 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si
dreptul de a se adresa justitiei.

9.7

Participantii la Concurs au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata World Class,
modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001.

9.8

Adresa de primire a cererilor legate de date personale este World Class Romania S.A. cu sediul in
Bucuresti, Str. Ion Brezioanu, nr. 27, etaj 7, sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj electronic la
adresa de email office@wordclass.ro

10
10.1

LITIGII
Eventualele litigii care pot aparea intre World Class si participantii la Concurs vor fi solutionate de
parti pe cale amiabila.
In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi inaintate
instantei judecatoresti competente de la sediul World Class.

10.2

11
11.1
11.2

11.3

11.4

DISPOZITII FINALE
Participantii la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament al Concursului.
Orice nerespectare a Regulamentului Concursului conduce la nevalidarea premiului. Prin
acceptarea premiului castigat, participantul este de acord ca numele, adresa si fotografia acestuia
sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre World Class, in diverse materiale
tiparite, audio sau video.
Revendicarile nejustificate ale premiului, falsurile si plangerile din partea participantilor, dovedite
ca fiind neintemeiate si/sau abuzive, constituie temei pentru World Class in solicitarea de dauneinterese.
Eventualele reclamatii cu privire la desfasurarea Concursului vor putea fi trimise de orice
persoana interesata catre World Class, in forma scrisa, pana la data la care are loc desemnarea
castigatorilor. Dupa respectiva data, World Class nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
WORLD CLASS ROMANIA S.A.
prin Presedinte al Directoratului
Dl. Kent Orrgren
_________________________________________

prin Director Financiar
Dna. Irina Rosu
_________________________________________
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