REGULAMENTUL CAMPANIEI „FĂ UN COPIL DIN AFRICA FERICIT”
01 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2017
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea unei activități publicitare inițiată de către
organizator, se adresează potențialilor participanți și totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în
cadrul acestei activități.
Art. 1. Organizatorul
Organizatorul CAMPANIEI este compania SC Adaconi SRL, cu sediul în Hațeg, str.Ciprian Porumbescu, nr 14H,
jud Hunedoara. Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este
obligatoriu pentru toţi participanţii.
Art. 2. Aria de desfășurare a campaniei promoționale
Campania este organizată și se va desfășura la nivel național.
Art. 3. Produse participante
La această CAMPANIE participă ghiozdanele din brand-urile Disney by Daco, Daco, Ecada.
Art. 4. Dreptul de participare
La această CAMPANIE poate participa orice persoană fizică sau juridică ce acceptă condiţiile prezentului
regulament.
Art. 5. Mecanismul CAMPANIEI
Perioada desfăşurării CAMPANIEI este 01 Iulie – 30 Septembrie 2017.
Pentru a participa la CAMPANIA „FĂ UN COPIL DIN AFRICA FERICIT”cumpărătorii trebuie să completeze
talonul cu urmatoarele cerințe: nume, prenume, adresă e-mail, magazinul unde donează ghiozdanul cel vechi, și
obligatoriu codul ghiozdanului nou DACO sau ECADA cumpărat și să introducă acest talon în ghiozdanul pe care
il donează. Participanții(cumpărătorii finali) beneficiază de o reducere de 10% din valoarea de raft a ghiozdanului
nou, acordat în momentul achiziționării acestuia. Colaboratorul Adaconi beneficiază de o reducere de 10% din
prețul de achiziție de la Adaconi. Ghiozdanele donate, vor fi strânse de către colaboratorii Adaconi care au
acceptat să participe la această campanie. Ele vor fi predate reprezentanților Adaconi, urmând ca aceste
ghiozdane să fie expediate în Africa, firma Adaconi urmând să se ocupe de acest proces.
Art. 6. Taxe și impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute din aceasta
campanie în conformitate cu Legea 571/2003. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în
legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
Art. 7. Regulamentul promoţiei
Regulamentul oficial al campaniei poate fi obţinut în mod gratuit de către orice solicitant, pe site-ul
www.adaconi.ro.
Art. 8. Diverse
Prin înscrierea la CAMPANIA „FĂ UN COPIL DIN AFRICA FERICIT” participanţii sunt de acord cu
prevederile prezentului regulament
Art. 9 Prelucrarea datelor personale
Prin completarea datelor personale, participanţii sunt de acord să fie incluşi în baza de date a firmei SC Adaconi
SRL. Scopurile constituirii acesteia sunt: realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse
mărcile Disney by Daco, Daco, Ecada, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail,
SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promoţiile Adaconi sau alte acţiuni desfăşurate în viitor.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în
organizarea promoției.
La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Str. Ciprian Porumbescu, nr 14H,
Hateg, cod 335500, jud Hunedoara în atenția departamentului Marketing, Operatorul se obligă:
- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror
prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- să înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.
Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel
creată va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001.

