
Descriere:

Concurs Mai bine Decât Acasă

Înscrie-te la Concursul Mai bine decât acasă și poți câștiga două invitații la festivalul Untold 2017.

Ce trebuie să faci:

Lasă un comentariu la fotografia concursului și tag-uiește un prieten;

Ultima zi de înscriere este duminică, 30 Iulie 2017, până la ora 24.00

Extragerea va avea loc luni 31 Iulie 2017, iar câștigătorii vor fi anunțati pe pagina de noastră de 
Facebook si  pe site-ul www.mobiladalin.ro.
Succes!

REGULAMENT Concurs Mai bine decât acasă

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului " Mai bine decât acasă" este S.C. MobilaDalinS.R.L., societate cu răspundere 
limitată, organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în 
Reghin, Str.Apalinei nr. 122, Judeţul Mureş, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Târgu Mureşsub nr. J26/1774/1994, şi având codul unic de înregistrare 7078066 
(denumită în continuare „Mobila Dalin”), reprezentată legal de dl. Dan Cotoi – Director General.

II. DURATA CONCURSULUI

Perioada în care se va desfăşura concursul "Mai bine decât acasă" este 25.07.2017 – 30.07.2017.
Extragerea premiilor: 31.07.2017. Anunţarea câştigătorilor: pe pagina oficiala de Facebook MobilaDalin 
in data de 31.07.2017.

III. PARTICIPANŢII 
Pot participa la Concursul " Mai bine decât acasă" persoane fizice care au implinit varsta de 18 ani şi se 
înscriu pe pagina de Facebook MobilaDalin, respectând paşii indicaţi în MecanismulConcursului.

IV. MECANISMUL CONCURSULUI " Mai bine decât acasă "

Participare concurs :

Participanţii la concurs trebuie să :

1. La postarea de concurs sa scrie un comentariu si sa mentioneze un utilizator de Facebook prin functia 
TAG. 

Extragerea câştigătorilor :

După centralizarea şi validarea postărilor participanţilor, se vor extrage câştigătorii cu ajutorul 
mecanismului randompicker.



Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul paginii de Facebook MobilaDalin si pe pagina de internet 
mobiladalin.ro

V. PREMIILE CONCURSULUI
Lista totală a premiilor :
- 1 premiu: 2 invitatii VIP la festivalul Untold 2017 

Data limita de revendicare a premiilor este 03.08.2017, in caz contrar castigatorii isi pierd dreptul asupra
premiilor.

VI. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul concursului "Mai bine decât acasă”  respectiv S.C. Mobila Dalin S.R.L., se obligă să 
calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către 
câştigatori, în conformitate cu reglementarile Codului Fiscal în vigoare.

VII. REGULAMENTULPROMOŢIEI
Regulamentul concursului " Mai bine decât acasă" este adus la cunoştinta participanţilor printr-o notita,
pe pagina oficiala de Facebook MobilaDalin.

VIII. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Dacă organizatorul identifică o situaţie care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
regulamentului şi derularea concursului Mai bine decât acasă", acesta este obligat să comunice 
participanţilor existenţa acesteia în termen de 5zile lucrătoare.

IX. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor pe piaţă, H.G. nr 333 /2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 /2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi Legea677/2001 / privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
actualizată.

X. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

S.C.MobilaDalinS.R.L.,, în vederea desfăşurării promoţiei,prelucrează datele personale ale participanţilor,
în conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile 
indicate în mod expres prin Regulament, câştigătorii premiilor îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca
datele lor cu caracter personal, înscrise în actul de identitate, să intre în mod gratuit în baza de date a 
Organizatorului şi să fie prelucrate de S.C. Mobila Dalin S.R.L în scopul validării, desemnării câştigătorilor 
şi acordării premiilor către câştigatori prin intermediul unui reprezentant, precum şi pentru îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentei promoţii.

Participantul este obligat să predea organizatorului,în momentul câştigării premiului, o copie după actul 
de identitate valid, în scopul prelucrării datelor personaleconţinute. Refuzul de a comunica o copie după 
actul de identitate,îl îndreptăţeşte pe organizator să nu acorde participantului la promoţie, premiul care 
i se cuvine în conformitate cu aplicarea regulamentului. Refuzul de a comunica o copie după actul de 



identitate reprezinta refuzul acceptarii de catre participant apremiului, organizatorul fiind în 
imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 7- TAXE ŞI IMPOZITE.

S.C. MobilaDalin S.R.L şi reprezentanţii acestuia, garantează confidenţialitatea datelor cu caracter 
personal ale tuturor caştigătorilor. La cererea expresă a câştigătorilor, S.C.Mobila Dalin S.R.L va asigura 
dreptul de acces, dreptul de informare,dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opozitie, 
înconformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, câştigătorii vor 
trimite S.C. Mobila DalinS.R.L. pe adresa precizată în preambulul regulamentului, o cerere întocmită în 
forma scrisă, datată şi semnată.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei promoţii nu vor fi dezvăluite către terţi cu 
excepţia cazurilor în care S.C. MobilaDalin S.R.L trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţiaîn 
vigoare. Codul numeric personal şi alte date personale, vor fi colectate pentru respectarea obligaţiilor 
legale impuse de Codul Fiscal şi cu scopuri de comunicare.
S.C. Mobila Dalin S.R.Lgarantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor câştigătorilor care, în 
calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi în conformitate cu Legea 677/2001:
dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 
14), dreptul la opoziţie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a 
se adresa justiţiei (art. 18).

XI. ALTEREGLEMENTĂRI

Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe caleamiabilă.

S.C. Mobila Dalin S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata concursului Mai bine decât 
acasă " şi va face public acest lucru. S.C. Mobila Dalin S.R.L valua toate măsurile necesare pentru 
desfăşurarea concursului încondiţii normale, conform celor prezentate, însă nu îşi asumăraspunderea 
pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale participanţiilor, care nu vizează încălcări ale 
cadruluilegislativ în vigoare.

Redactat la sediul S.C. Mobila DalinS.R.L, astăzi, 24.07.2017, în trei exemplare.

Organizatorul Campaniei promotionale "Mai bine decât acasă".

S.C. MobilaDalin S.R.L.
Director General
Dan Cotoi


