Regulament concurs „Câștigă o lampă de birou Zack sau Armstrong în varianta preferată”
Perioada campaniei: 24.05.2021 -31.05.2021

1. Organizatorul promotiei
Concursul „Câștigă o lampă de birou Zack sau Armstrong în varianta preferată” este organizat
de către SC KLAUSEN EXIM SRL, cu sediul în Gilău, Ferma 7, Hala 11, jud. Cluj, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/5082/1994, CUI 6839312, reprezentată prin Ilka
Csoregi, în calitate de Director general, numită în continuare “Organizator”.
2. Denumire. Durată. Locul desfășurării.
Concursul se numește „Câștigă o lampă de birou Zack sau Armstrong în varianta preferată”.
Concursul se desfășoară în perioada 24.05.2021 -31.05.2021 inclusiv, online, prin intermediul
aplicației contest app și a paginii de Facebook Klausen Exim.
3. TERITORIUL:
Concursul se desfășoară on-line și se adresează participanților cu vârsta de peste 18 ani, din
România.
4. MECANISMUL PROMOTIEI
Participanții la acest concurs vor completa chestionarul pus la dispoziție prin intermediul
aplicației și vor fi înscriși în tragerea la sorți, în perioada 24.05.2021 -30.05.2021 .
Pot beneficia de maxim 2 numere (participări) la concurs dacă recomandă concursul unui
prieten, prin tag la postarea inițială, în perioada concursului. Tag-urile suplimentare nu se
transformă în șanse de câștig. Primele 1000 de persoane înscrise participă la concurs, limitare
impusă de aplicația Contest app.
Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți, cu ajutorul aplicației contest app, în data de 31
mai.
Vor fi extrase 3 numere, reprezentând câștigătorii.
Rezultatele vor fi afișate pe pagina de Facebook Klausen Exim în data de 31 mai 2021.
Câștigătorii vor fi contactați de reprezentanții organizatorului pentru stabilirea detaliilor cu
privire la selectarea premiului (produs Zack/Armstrong și culoarea dorită).
În cazul în care câștigătorii nu răspund în termen de 48 de ore la mesajul organizatorului
(transmis prin Facebook messenger/ e-mail), premiul se anulează.
Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii produsului în bani sau a altor obiecte și
nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor/ valorii acestuia.

Participarea la acest concurs include cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament. Prin participarea la concurs se consideră acceptarea
automată a intrării în baza de date de clienți ai Organizatorului.
Regulamentul este disponibil în format electronic pe pagina de Facebook a companiei –
Klausen Exim și pe poate fi solicitat prin email la adresa marketing@klausen.ro.
5. CHESTIONAR CONCURS
Obiectul concursului este reprezentat de completarea chestionarului cu privire la
comportamentul consumatorului în domeniul corpurilor de iluminat și răspunsurile colectate
vor fi utilizate în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor Organizatorului.
Concursul se va desfășura in conformitate cu prevederile din prezentului regulament
(„Regulamentul”).
Regulamentul a fost redactat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv OG
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicata. Regulamentul
este obligatoriu pentru toți participanții.
6. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Pot participa la concurs persoane fizice cu vârsta peste 18 ani din România, în perioada
24.05.2021 -30.05.2021. Angajații Klausen Exim nu pot participa la concurs. Primele 1000 de
persoane înscrise participă la concurs, limitare impusă de aplicația Contest app.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Participarea in campanie implica acceptarea expresa a participanților ca datele lor
personale sa fie păstrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potențiale informări
ulterioare din partea acestuia. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate
către terți, cu excepția societăților comerciale implicate in organizarea campaniei.
Participanților la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulație a acestor date, înregistrată in Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu
Caracter Personal sub numărul 0024423.
8. LITIGII
Eventualele neînțelegeri apărute intre organizator si participanții la campania promoțională
se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

9. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Organizatorul își rezerva dreptul de a întrerupe concursul oricând pe
parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de
comunicare corespunzătoare (postare social media, afișare pe website, etc.)
Prin citirea prezentelor Termene si Condiții ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate
drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor
dvs. personale si de a solicita ștergerea totala sau parțiala a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC KLAUSEN EXIM SRL, Gilău,
Ferma 7, Hala 11, va puteți exercita, in mod gratuit,
următoarele drepturi:
•
•
•
•

o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
sa intervii asupra datelor transmise;
sa va opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate si legitime legate de
situația lor Particulara
sa solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Concursului în condiții
normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații
ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

