
Regulament concurs “Îți place? Poate fi al tău!”
 UNTOLD Cluj-Napoca 2016

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Îți place? Poate fi al tău!” este S.C. MobilaDalin S.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 Mureş sub nr. J26/1774/1994, şi având codul 
unic de înregistrare RO7078066 (denumită în continuare „Organizator”), reprezentată legal de dl. 
Dan Cotoi – Director General.  

II. DURATA CONCURSULUI
Perioada în care se va desfăşura concursul “Îți place? Poate fi al tău!” este 05.08.2016 - 08.08.2016.
Extragerea câștigătorilor: în data de 09.08.2016.  
Anunţarea câştigătorilor: în data de 09.08.2016 la ora 13:00, pe pagina oficială de Facebook 
MobilaDalin.  

III. PARTICIPANŢII 
Pot participa la Concursul “Îți place? Poate fi al tău!” persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 
ani şi se înscriu pe pagina de Facebook MobilaDalin, respectând paşii indicaţi în Mecanismul 
Concursului. 
Prin participarea la acest concurs, toți participanții iși exprimă acordul de a se înscrie în Clubul 
Clienților MobilaDalin și de a primi periodic informații și noutăți. 

IV. MECANISMUL CONCURSULUI  “Îți place? Poate fi al tău!”  
Participare concurs
Participanţii la concurs trebuie să:
1. Facă o fotografie pe fotoliul Live;    
2. Să încarce fotografia cu status „Public” pe profilul personal de Facebook și să scrie de ce le place 
fotoliul Live, cu tag @MobilaDalin și @Untold;  
3. Să bifeze opțiunea Like din pagina MobilaDalin;  
4. Să trimită fotografia prin mesaj privat către pagina de facebook MobilaDalin.  
Validarea participanţilor
Este condiţionată de Like pagina de Facebook MobilaDalin + Foto + Comment + Tag.
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul paginii de Facebook MobilaDalin. 
 
V. PREMIILE CONCURSULUI
Cei 5 câștigători vor primi fiecare câte un fotoliu Live. 
Toți participanții la concursul “Îți place? Poate fi al tău!” - UNTOLD Cluj-Napoca 2016, vor primi 
câte un tricou cu design etno românesc.

VI. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul concursului “Îți place? Poate fi al tău!” respectiv S.C. MobilaDalin S.R.L., se obligă 
să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către 
câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare. 
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VII. REGULAMENTUL PROMOŢIEI
Regulamentul concursului  “Îți place? Poate fi al tău!” este adus la cunoştința participanţilor printr-
un PDF publicat pe pagina web a Organizatorului, www.mobiladalin.ro.  

VIII. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
Dacă organizatorul identifică o situaţie care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
regulamentului şi derularea concursului “Îți place? Poate fi al tău!”,  acesta este obligat să comunice
participanţilor existenţa acesteia în termen de 5 zile 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 Legea 677/2001 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. MobilaDalin S.R.L în scopul 
validării, desemnării câştigătorilor şi acordării premiilor către câştigători 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 personale conţinute. 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 deidentitate reprezintă refuzul acceptării de către participant a 
premiului, organizatorul fiind în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute.  

XI. ALTE REGLEMENTĂRI
Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe cale amiabilă.
S.C. MobilaDalin S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata concursului “Îți place? 
Poate fi al tău!” şi va face public acest lucru. S.C. Mobila Dalin S.R.L va lua toate măsurile 
necesare pentru desfăşurarea concursului în condiţii normale, conform celor prezentate, însă nu îşi 
asumă raspunderea pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale participanţilor, care nu vizează 
încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.
Promoția nu este în niciun fel sponsorizată, sprijinită sau administrată de Facebook. Angajații 
organizatorului, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect nu vor putea participa 
la acest concurs, în sensul că nu li se vor putea acorda niciun fel premii.  
Redactat la sediul S.C. Mobila DalinS.R.L, astăzi, 04.08.2016, în trei exemplare.
Organizatorul Campaniei promotionale "MobilaDalin 2016". 

Sidonia Colcer,
SC MobilaDalin SRL  
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