Terms & Conditions

Art.1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul “ Obiceiurile sănătoase, aduc premii sănătoase!” este organizat și desfășurat de MediHelp
International Broker de Asigurare SRL, o societate comercială din România cu sediul în București, str.
Constantin Caracaş nr. 24, parter, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comerţului J40/12942/2005, cod
unic de înregistrare RO17808893. (denumită în continuare “Organizator”).
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al
concursului (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunostința publicului prin publicarea acestuia pe
contul de Instagram: https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/ și pe site-ul companiei:
https://www.medihelp.ro/ în perioada 16 septembrie - 30 septembrie 2019. Regulamentul este disponibil

gratuit oricărui solicitant.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE
2.1 Concursul se derulează în intervalul 16 septembrie - 30 septembrie, pe rețeaua socială Instagram,
contul oficial MediHelp International, https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/
În concurs se pot înscrie persoane din orice zonă geografică și de orice naționalitate.
Art. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE. MODALITATEA DE PARTICIPARE. CRITERII DE
ELIGIBILITATE
Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea prevederilor prezentului
Regulament Oficial.
Concursul se desfășoară conform precizărilor Art. 2.1 de mai sus și este deschis participării
tuturor persoanelor fizice care, până la data de 16 septembrie 2019, au împlinit vârsta de 18 ani.
Înscrierea la concurs:

La acest concurs se poate înscrie orice persoană care respect criteriile de la Art. 3.2.
Înscrierea se

realizează

pe

pagina

de

Instagram

https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/

Validarea inscrierilor: Fiecare participant la concurs trebuie sa dea FOLLOW paginii de Instagram
https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/, să răspundă la întrebarea Care este
sportul pe care îl practici alături de cei dragi la postarea concursului și să dea „tag”
persoanei/persoanelor cărora le place să facă sport sau cărora le place mâcarea exotică.
Dacă

participantul

dorește

să

apară

în

InstaStory-urile

despre

concurs

ale

contului

medihelp.international_romania, poate trimite o poză în care practică cu cei dragi sportul preferat sau să
dea „tag” contului medihelp.international_romania.
Organizatorul are dreptul de a selecta și respinge prezența la concurs a participanților care NU
îndeplinesc criteriile de la Art. 3.4
Câștigătorii concursului vor fi desemnați prin tragere la sorți, cu ajutorul site-ului random.org, dintre
persoanele a caror înscriere va fi validată. Câștigătorii trebuie să comunice Organizatorului, datele
legate de intrarea în posesie a premiului precum: nume, email și număr de telefon. Dacă unul dintre
câștigători refuză să ofere aceste date, Organizatorul își rezervă dreptul de a alege alt câștigător în locul
său.
Premiile concursului sunt în număr de 14 și constau în vouchere care ofera 20% reducere, unica, la
nota de plata, la restaurantul Octopus Eat Greek din Herăstrău. La finalul concursului se va organiza o
extragere, iar câștigătorii vor beneficia de reducerea amintită mai sus, de la data de finalizare a
concursului, până la finalul anului, respectiv 31.12.2019. Datele câștigătorilor vor fi transmise conducerii
restaurantului. Câștigătorii sunt obligați să aibă în posesia lor un act de identitate și voucherul în format
digital. Câștigătorii au obligația de a face rezervare pentru a putea beneficia de reducere. Rezervarea
poate fi pentru maxim 6 persoane.

Art. 4 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial și sunt de
acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, si a colaboratorilor acestuia și să
primească informații despre campaniile desfășurate de Medihelp International Broker de Asigurare SRL.

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia
datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale participanților prezenți în cadrul concursului şi să le utilizeze
numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participanților în cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date și în special cele cu privire la:
Dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator,
la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu
sunt prelucrate de către Organizator.
Dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate și legitime legate de situatia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul
unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
Dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la
Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea
datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa
caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea
notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform
lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort
disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își
poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simplă
cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai
sus.
Organizatorul are obligația de a asigura protecția legală a datelor cu caracter personal colectate în
cadrul acestui Concurs.

Art 5 ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de mai sus în cazul
producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului
din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs.
Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.2.1 ori poate fi suspendat în
baza deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să anunțe în prealabil o astfel de situație prin
afișarea unui anunț pe pagina de Instagram și pe site-ul companiei.
https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/
https://www.medihelp.ro/

Art 6 LITIGII
6.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs 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.
ART 7 REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia pe
pagina

contulului

https://www.instagram.com/medihelp.international_romania/

pe

toată

perioada

Concursului și pe site-ul companiei: https://www.medihelp.ro/
Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 10.09.2019.
Organizator, MediHelp International Broker de Asigurare S.R.L.

