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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
 

I. Datele organizatorului  

  
Organizatorul concursului: Pepita Group Zrt. (in continuare: Organizator  ) Concurs pe site-

ul:www.pepitashop.ro  Sediul organizatorului: Cod Postal 5520, Ungaria, Szeghalom, 

belterület hrsz 2916/58; Înregistrat la Registrul Comerțului: 04-10-001650  

  

 Organizatorul este responsabil in special pentru următoarele sarcini:  

1. Dezvoltarea site-ului web, gestionarea bazelor de date si asigurarea suportului tehnic  

2. Efectuarea tragerii la sorti  

3. Păstrează legătura cu Participanții  

4. Concilierea datelor câștigătorilor, verificarea eligibilității pentru premiu  

5. Livrarea premiului/premiilor către câștigător  

6. Asigurarea serviciilor de relații cu clienții online si telefonic  

  
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de participare, de a reduce 

sau prelungi durata concursului si alte modificări.  

  
Un concurs organizat pe interfața Instagram nu este sprijinit sub nicio forma de Instagram si 

nu poate fi corelat cu acesta.   

  

Facebook nu are nicio obligație fata de participanții care se prezinta la concursurile 

organizate pe Facebook. Concursul nu este sprijinit, aprobat sau gestionat de Facebook si 

promoția nu este afiliata cu Facebook.  

  

  
II. Condiții de participare  

  
Se poate înscrie in vederea participării la Concurs orice persoana fizica, cetățean roman, cu 

domiciliul sau reședința in Romania care la data înscrierii, a împlinit vârsta de 18 ani, 

respectiv persoana fizica care nu aparține grupului de persoane specificate in punctul 

următor, accepta regulamentul concursului, îndeplinește termenii si condițiile concursului, 

respectiv in caz ca este necesar, furnizează adresa sa de e-mail, numele si prenumele sau.( 

in continuare: Participanți). Cu furnizarea adresei de e-mail, Participantul este de acord sa 

se aboneze la newsletter-ul nostru si accepta sa utilizam adresa de e-mail in scopuri de 

marketing.  

 

Un Participant cu datele furnizate (nume si prenume, adresa de e-mail) poate participa la 

concurs o singura data..  

  

Nu au dreptul de a participa la Concurs:  

Prepușii si angajații Organizatorului, respectiv rudele apropiate ale acestora potrivit legislației 

privind Codul Civil 8:1. § definite la punctul 2 (copii, părinți, soț/soție, concubin(a), frate/sora)  
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III. Extragerea câștigătorului  

  
După încheierea concursului Câștigătorul va fi selectat aleatoriu prin tragere la sorti dintre 

Participanți.  

  

Organizatorul își rezerva dreptul de a face public numele Câștigătorului.  

Publicarea Câștigătorului se poate realiza prin publicarea numelui pe: site-ul Pepitashop.ro 

https://pepitashop.ro/, pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/pepitashop.ro 

sau Instagram https://www.instagram.com/pepitashop_ro/  

  

IV. Extragerea unui nou Câștigător  

  

Organizatorul își rezerva dreptul ca, in cazul in care câștigătorul concursului nu poate fi 

notificat in 3 zile de la notificare (pana la ora douăzeci si patru a celei de-a 3. zi de la care a 

fost definita persoana câștigătoare), Organizatorul  este îndreptățit sa extragă un nou 

câștigător. In acest caz, câștigătorul anterior își pierde dreptul de a beneficia de premiu.  

  

V. Prelucrarea datelor personale  

  

Participarea la concurs si furnizarea datelor necesare sunt voluntare. Pepita Group Zrt. 

prelucrează confidențial datele furnizate de către Participanți in conformitate cu dispozițiile 

legale din 2011 legea CXII. cu privire la dreptul la autodeterminare informaționala si libertatea 

informației. Datele nu vor fi transmise unor terțe persoane cu excepția procesatorului de date. 

Cu participarea la concurs, Participantul este de acord cu realizarea unui contact cu conținut 

publicitar din partea Pepitashop.ro in legătura cu achiziții de afaceri directe sau scopuri de 

marketing.  

  

In ceea ce privește datele utilizate de către operatorul de date, Participantul are toate drepturile 

specificate in secțiunile 14-25 din Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare a 

informațiilor si libertatea de informare. Eventualele litigii apărute vor fi soluționate in instanța 

judecătorească, respectiv va puteți adresa si Autorității Naționale pentru Protecția Datelor si 

Libertatea Informației.  

  

Participantul care nu dorește sa consimtă utilizarea datelor sale in viitor prin furnizarea 

numelui si adresei sale, in scris, prin posta (Pepita Group Zrt. Adresa: Ungaria, 5520, 

Szeghalom, belterület hrsz 2916/58), sau prin e-mail mail (info@pepitashop.ro), poate 

solicita ștergerea datelor cu caracter personal de la Pepita Group Zrt. prin linkul din partea 

de jos al e-mailului, cu excepția gestionarii obligatorii a datelor câștigătorilor.  

  

Practicile de gestionare a datelor cu caracter personal Pepita Group Zrt. nereglementate in 

prezentul regulament de concurs, se regăsesc pe site-ul Pepitashop.ro la Politica de 

confidențialitate si sunt aplicabile in mod corespunzător.  
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