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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE EVIAN 
“DOM’ PROFESOR A AJUNS IN MIAMI BICI” 

14 februarie – 20 februarie 2020 
 
 
 

 
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori "DOM’ PROFESOR A AJUNS IN MIAMI 

BICI" (denumita in continuare "Campania") este S.C. BEI CE VREI S.R.L. (denumita in continuare 
„Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul ales în str. Traian nr 184-186, et. 3, corp B, 
camera 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr 
J40/4002/2000, CUI RO12954952, reprezentata prin administrator Gorgan Florin, (denumita in 
continuare "Organizatorul").  

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare 
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. 

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, 
prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in 
vigoare dupa data semnarii fiecarui act aditional ce contine modificari. 
 

2. TEMEIUL LEGAL 
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata. 
 

3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
3.1. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul magazinului on-line www.beicevrei.ro 

apartinand Organizatorului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza 
persoanelor fizice care sunt domiciliate in Romania sau rezidente in Romania. 
 

4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
4.1. Campania va incepe in data de 14 februarie si se va incheia la data de 20 februarie 2020.  

 
5. DREPTUL DE PARTICIPARE 
5.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai companiilor furnizoare ale  

produselor aflate in portofoliul Organizatorului si nici membrii familiilor acestora (rude de gradul I).  
5.2. Campania se adreseaza tuturor clientilor www.beicevrei.ro: persoane fizice (peste 18 ani), care accepta 

termenii si conditiile prezentului Regulament oficial (denumiti in continuare "Participanti”).  
5.3. Inscrierile pot fi realizate prin achizitia oricarui produs dintre cele participante la campanie de pe site-

ul www.beicevrei.ro, in intervalul de timp mentionat la art. 4. 
5.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament.  
 

6. PRODUSELE PARTICIPANTE 
6.1. La aceasta Campanie participa produsele:  

http://www.beicevrei.ro/
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-  Dom’ Profesor - Palinca prune clara - 0.7L, Alc: 50%; 
-  Dom’ Profesor - Palinca prune bruna - 0.7L, Alc: 50% 
- Dom’ Profesor - Palinca prune bruna gift box - 0.7L, Alc: 50% 
- Dom’ Profesor - Palinca clara gift box - 0.7L, Alc: 50% 
- Dom’ Profesor - Palinca prune clara + 2 pahare - 0.7L, Alc: 50% 
- Dom’ Profesor - Palinca prune bruna + 2 pahare - 0.7L, Alc: 50% 
 

6.2. Participarea la Campanie presupune achizitionarea in timpul Campaniei, de la magazinul on-line 
www.beicevrei.ro in intervalul de timp mentionat la art. 4, a unui bax din produsele participante din 
gama celor mentionate mai sus. 
 

7. PREMIILE ACORDATE 
7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:  
7.1.1. 10 bilete la filmul Miami Bici in Grand Cinema & More - Băneasa Shopping City, în data de 21 

februarie 2020, la ora 20:20. 
7.2. Valoarea totala estimativa a Premiilor este de 390 RON ( tva inclus ) 

 
8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
8.1.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin unul din produsele 

participante din cele mentionate la art. 6 din magazinul on-line www.beicevrei.ro, in intervalul de timp 
mentionat la art. 4, participantii se inscriu, prin optiune, la data achizitionarii produselor, in Campanie 
si au sansa sa castige 2 bilete la filmul Miami Bici in Grand Cinema & More - Băneasa Shopping City, 
în data de 21 februarie 2020, la ora 20:20. 
 

9. ACORDAREA PREMIILOR 
9.1.   Cele 5 premii ale Campaniei constand in 2 (doua) bilete la filmul Miami Bici in Grand Cinema & More 

- Băneasa Shopping City, în data de 21 februarie 2020, la ora 20:20, vor fi acordate prin tragere la sorti 
ce va avea loc la data de 20 februarie 2020. Tragerea la sorti se va face prin intermediul site-ului 
www.tragerilasorti.ro. Vor participa la tragerea la sorti toti participantii care au optat pentru inscrierea 
in campanie in baza numerelor de comenzi care contin cel putin unul din produsele mentionate la art. 6 
care au fost achizitionate de participanti. 

9.2.     Fiecare participant poate interoga baza de date pe www.tragerilasorti.ro pentru a afla dacă a fost inclus 
în extragere şi dacă a fost extras castigator, identificarea facandu-se pe baza numarului de comanda. 
Castigatorii Campaniei vor fi afisati pe site-ul BeiCeVrei.ro, dupa extragerea din data de 20.02.2020, 
prin mentionarea nr. de comanda aferent castigatorului. 
 

10. CONDITII DE VALIDARE 
10.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod 

obligatoriu si fara echivoc conditiile prevazute in prezentul Regulament. 
10.2. Va fi invalidata de catre Organizator participarea la Campanie a comenzilor care evidentiaza faptul ca 

produsele participante au fost achizitionate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei.  
10.3. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a 

alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. 
 

11. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR 
11.1. Validarea castigatorilor Campaniei se face prin tragere la sorti. 

http://www.tragerilasorti.ro/
http://www.tragerilasorti.ro/
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11.2. Castigatorii Campaniei vor primi premiile sub forma unui cod alfanumeric ce va fi comunicat prin e-
mail la adresa indicata prin comanda. Imposibilitatea comunicari prin e-mail a codului aferent 
premiului castigat echivaleaza cu renuntarea la premiu si va fi desemnat un alt castigator dintre 
participant prin tragere la sorti. 

11.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant 
Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti 
fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care 
un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, numarului de telefon sau a 
adresei de e-mail invalide.  

11.4. In cazul in care premiul, din motive independente de Organizator, nu poate fi predat Castigatorului, 
acesta ramane in posesia Organizatorului.  
 

12.       RESPONSABILITATE 
Organizatorul nu va fi responsabil de situatia juridica a bunurilor comandate (ex: instrainarea acestora 
de catre participant dupa livrare) si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza altor criterii sau 
altor persoane decat cele mentionate in comanda.  
 

13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
13.1. Organizatorul le poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse 

materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor pentru promovarea acestora ca si castigatori 
ai campaniei atat in mediile online cat si offline. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest 
acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime 
acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.  
 
1. Prin participarea la această campanie, participantii declara ca au cunoștința despre prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal si sunt de acord cu aceasta prelucrare in scopul executării prezentului 
Regulament in conformitate cu prevederile GDPR. 
 
2. Având în vedere prevederile Regulamentul GDPR, prin participarea si inscrierea la Campania 
Promotionala Evian „DOM’ PROFESOR A AJUNS IN MIAMI BICI” si conform regulilor expuse in 
prezentul document, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia Organizatorului in desfasurarea 
Campaniei, date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon sau adresa e-mail, divulgate de 
catre castigatori, cu ocazia plasarii comenzii, in vederea revendicarii, validarii si verificarii premiilor 
acordate.  
 
3. Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va 
rugam sa consultati Politica de confidentialitate la www.beicevrei.ro. Politica de confidentialitate 
reprezinta angajamentul de respectare a confidențialității si explică toate aspectele cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la 
prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), 
efectuate de către BEI CE VREI S.R.L.  
 
4. Prelucrarea datelor furnizate de participanti se va face in conformitate cu legislația aplicabilă privind 
protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația 
privind masurile de punere în aplicare a GDPR și cea conexă, precum și deciziile pe care autoritatea de 
supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
 

http://www.beicevrei.ro/
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5. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă 
informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 
la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu 
dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la: 
BEI CE VREI S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, str. Traian nr. 184-186, et.3, Corp B, camera 1, 
sector 2 sau la adresa de email: protectiadatelor@beicevrei.ro 
Datele personale utilizate pentru tragerea la sorti a participantilor vor fi prelucrate numai pe perioada 
de valabilitate a Campaniei in scopul verificarii acordarii premiilor revendicate. 

14. TAXE SI IMPOZITE 
14.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre 

castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice 
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva 
a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor, toate cheltuielile legale 
aferente acestor premii revin castigatorului. 

14.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (adica cheltuieli 
determinate de achizitionarea produselor participante). 

 
15. FORTA MAJORA 
15.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor 
sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca 
invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen 
de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

 
16. LITIGII SI FRAUDE 
16.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu 
vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei vor putea fi trimise Organizatorului la adresa 
postala indicata in acest Regulament, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii 
castigatorului. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie. 

16.3. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de 
proprietate asupra comenzilor declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate 
nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului 
care poate face dovada inregistrarii comenzii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 

16.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 
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16.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, 
Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate.  

 
17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 
17.2. Regulamentul Campaniei "DOM’ PROFESOR A AJUNS IN MIAMI BICI” va fi disponibil in mod 

gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.beicevrei.ro. 
17.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea 
nr. 650/2002. 
 
Data         S.C. ,,BEI CE VREI” S.R.L. 
............................... 


	1. Prin participarea la această campanie, participantii declara ca au cunoștința despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sunt de acord cu aceasta prelucrare in scopul executării prezentului Regulament in conformitate cu prevederile GDPR.

