
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“ Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”  

24 septembrie  – 28 octombrie 2018 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA.   

1.1 Organizatorul acestei campanii promotionale (denumita in cele ce urmeaza “Campania Femibion 
- Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”) este societatea DR.REDDY’S LABORATORIES 
ROMANIA SRL, companie inregistrata in Romania, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, 
strada Nicolae Caramfil, nr.71, etaj 5, spatiul 10, cod postal 014142, reprezentata de Vijay 
Palamadai Kumar, in calitate de Director General director general (denumit in cele ce urmeaza 
“Organizator”).   

1.2 Organizatorul desfasoara Campania “ Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!” 
cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL, cu sediul social in Nicolae Caramfil, nr.71-
73, etaj 5, cam. 2, sector 1, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod 
de inregistrare fiscala RO 23910846, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP 
sub nr.26028, reprezentata prin Teodora Teican, conform imputernicirii nr.77/24.09/2018 emisa de 
Administratorul societatii Tranakas Tereza (denumita in continuare “Agentia de Relatii Publice” sau 
„Intermediarul”).  

1.3 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prevederile prezentului regulament 
oficial (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), la nivel national in perioada 24 septembrie 
2018, ora 16:00:00 – 28 octombrie 2018, ora 23:59:59.    

1.4  Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, în format electronic, pe durata 
Campaniei, prin publicarea acestuia la adresa web www.femibion.ro si pe pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/FemibionRo  sau poate fi solicitat, in mod gratuit, in format tiparit, la 
adresa de email office@oxygenpr.ro sau prin transmiterea unei adrese la sediul indicat la punctul 1.1. 
de mai sus.   

1.5 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul pe durata 
Campaniei, urmand ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea prealabila a 
acestora, pe paginile de Internet mai sus mentionate.  

1.6 Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau caz 
fortuit anume in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa si 
puterea sa de control, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului prin afisarea 
unui anunt in acest sens pe paginile de Internet mentionate la punctul 1.4 de mai sus.   

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE.   

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul/resedinta pe teritoriul 
Romaniei, cu varsta de peste 18 ani. Membrii autorităților și membrii personalului următoarelor 
entitati (indiferent de o bază legală de angajare) nu pot participa la Campanie: Organizatorul Dr 
Reddi`s S.R.L, agentiile si orice alte persoane juridice implicate in organizarea si desfasurarea 
Campaniei. Aceasta restrictie se aplica si membrilor familiilor categoriilor de persoane mentionate 



anterior. In scopul prezentei clauze, prin „membrii familiilor” persoanelor menționate mai sus se 
intelege: părinți, tutori legali, copii, frați, soți, părinții soților. 

 2.2 Daca sunt identificate persoane care, prin conduita lor ilicita, au influentat/determinat sau care 
au facilitat castigarea/atribuirea Premiilor Campaniei, cu incalcarea prevederilor prezentului 
Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in 
instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea 
recuperarii prejudiciilor cauzate.   

2.3 Campania este organizata pentru a promova produsele din gama Femibion. Campania 
promovează achiziționarea de produse din gama Femibion, disponibile în magazine pe teritoriul 
Romaniei  începând cu 24 septembrie 2018 (denumită în continuare: "Produse participante").  

Produsele promotionale sunt urmatoarele:   

Ø Femibion sarcina sanatoasa 1 
Ø Femibion sarcina sanatoasa 2 

 
2.4 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
acestui Regulament. 

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin 
incalcarea prezentului Regulament.  

2.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, fara 
a fi necesara vreo notificare sau informare prealabila a acestuia.   

2.7 De la data finalizarii/incetarii Campaniei, intervenita la oricare din datele mentionate la punctele 
1.2, 1.3. sau 1.6. ale Sectiunii 1 de mai sus, Participantii nu vor mai beneficia de sanse de a castiga 
Premiile puse in joc, la momentul achizitiei de Produse participante.  

 

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA CAMPANIEI.   

3.1.  Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la punctul 2.1. al Sectiunii 2 de mai sus si 
achizitioneaza Produse participante pe durata desfasurarii Campaniei vor fi denumite in continuare 
“Participanti”.   

3.2.  Participarea la Campania “ Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”  implica 
achizitionarea in acelasi timp, pe acelasi bon fiscal, de 3 (trei) Produse participante din orice structura 
de vanzare (fizica sau magazin online) de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produsele 
Femibion, cu respectarea programului de functionare afisat in incintele respectivelor structuri de 
vanzare. Achizitia de Produse participante este dovedita prin bonul fiscal emis la data cumpararii 
Produselor promotionale si a carui data se incadreaza in perioada mentionata la punctul 1.2. al 
Sectiunii 1 de mai sus. Bonul fiscal trebuie pastrat pentru inregistrarea in promotie, 
revendicarea/validarea Premiului din cadrul Campaniei, lipsa acestuia duce la anularea participarii in 
concurs. 

3.3. Mecanismul Campaniei presupune participarea la Campanie, achizitionarea de 3 (trei) Produse 
Femibion pe acelasi bon fiscal si inregistrarea bonului fiscal pe platforma digitala 
www.femibion.ro/Concurs creata pentru aceasta promotie. Participantul va trebui sa inregistreze 
bonul fiscal si datele cerute in platforma (nume, prenume, localitate, telefon, data nasterii, email, 



magazin din care a achizitionat produsul si numarul bonului fiscal). Datele cerute sunt necesare 
pentru validarea participarii si eliminatea oricarei confuzii ce s-ar putea crea in acordarea premiilor.  

3.4 Acordarea premiilor se va face prin tragere la sorti, folosind platforma www.random.org. 
Castigatorii premiilor zilnice si saptamanale, se vor anunta in datele de:  

02 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 24 – 30 septembrie 2018 

09 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 1 – 7 octombrie 2018  

16 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 8 – 14 octombrie 2018  

23 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 15 – 21 octombrie 2018  

30 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 22 – 28 octombrie 2018 

pe platforma concursului si pe pagina de Facebook a brandului Femibion.  

Premiul mare va fi extra si anuntat in data de 30 octombrie, luand in calcul toate inscrierile facute de 
catre participanti in perioada 24 septembrie – 28 octombrie 2018.  

Participantii isi pot valida premiul in termen de 5 zile lucratoare, din momentul in care castigatorii au 
fost anuntati.  

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE  CAMPANIEI   

4.1.    In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va oferi 36 de premii detaliate mai jos, in valoare 
totala de 3575 EURO net.   

Ø 30 de wrap-uri elastice ca si premii zilnice, 1 premiu pe zi (e.g.: kangaroo care): 22 euro per 
premiu;  

Ø 5 premii lunare constand intr-un abonament de 9 luni la o clinica privata, se va acorda 1 
(un) premiu in valoare de 383 euro / saptamana    

Ø 1 premiu mare, constand intr-un voucher de 1.000 euro, pentru o nastere intr-o clinica 
privata;  

Extragerile premiilor se vor face prin platforma www.random.org, saptamanal, dupa cum urmeaza:  

01 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 24 – 30 septembrie 2018 

08 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 1 – 7 octombrie 2018  

15 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 8 – 14 octombrie 2018  

22 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 15 – 21 octombrie 2018  

29 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 22 – 28 octombrie 2018 

 

In fiecare din datele mentionate mai sus, in cadrul fiecarei extrageri se vor acorda:  
Ø 6 premii wrap-uri elastice  
Ø 1 premiu constand intr-un abonament de 9 luni la o clinica medicala privata 
 



Ø Premiul cel mare, constand intr-un voucher de 1000 euro,  va fi extras in data de 29 
octombrie, luand in calcul toate bonurile fiscale inregistrate pe www.femibion.ro/concurs 
pana pe data de 28 octombrie 2018, ora 23:59:59.  

 
 
 
SECTIUNEA 5. CONDITIILE DE VALIDARE A CASTIGATORULUI PREMIULUI CAMPANIEI SI PROCEDURA 
DE REVENDICARE SI ATRIBUIRE A PREMIULUI CAMPANIEI.   

5.1 Participarea la campanie este voluntară.   

5.2 In vederea parcurgerii procedurii de revendicare si atribuire a Premiului, Participantul care a 
achizitionat in acelasi timp (pe acelasi bon fiscal) din direct din farmacii sau online, din farmaciile 
unde produsele Femibion sunt disponibile, 3 ambalaje Femibion si a inscris bonul fiscal pe platforma 
online www.femibion.ro/concurs , conform mecanismului descris la punctul 3.3. al Sectiunii 3 de mai 
sus, este obligat să păstreze bonul fiscal emis de structura de vanzare care a comercializat respectivul 
Produs promotional, pentru a intra in posesia premiului.    

5.4 Procedura de revendicare si atribuire a Premiului Campaniei „Femibion - Surprize minunate 
pentru sarcini sănătoase!” presupune parcurgerea  urmatoarelor etape:    

a) Completarea formularului de concurs pe platforma online www.femibion.ro/concurs implica 
remiterea, de catre Participant, a datelor cerute de catre Organizator;  

b) Participantul trebuie să facă următoarea declarație în formular în care:  
-  cunoaste si accepta integral, in mod expres si neechivoc prevederile Regulamentului 
Campaniei „Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!” 
- isi exprima in mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
introduse în formularul de notificare în scopul validarii castigatorului si atribuirii Premiului 
Campaniei .   

5.5 In urma primirii notificarii comunicate de Participant, conform prevederilor prezentei sectiuni, 
Imputernicitul/Agentia va contacta Participantul utilizand datelor furnizate de el, în scopul de a stabili 
o dată in vederea finalizarii efectuarii formalitatilor pentru punerea Participantului in posesia 
Premiului. In principal, se va incerca contactarea Participantului telefonic de cel putin 3 ori si o data 
prin email, de catre Imputernicit/Agentie.    

Din momentul comunicarii instiintarii catre Participant, acesta va avea la dispozitie 5 zile 
calendaristice pentru a contacta Imputernicitul/Agentia in vederea finalizarii procedurii de 
revendicare si atribuire a Premiului Campaniei.    

In cazul in care Participantul, din motive ce pot fi imputate persoanei sale, nu poate fi contactat in 
nici una dintre modalitatile descrise mai sus sau, desi contactat de catre Imputernicit/Agentie, nu 
comunica un raspuns Imputernicitului/Agentiei in termenul indicat in paragraful anterior sau refuza 
punerea sa in posesia Premiului,  Organizatorul va decide invalidarea castigatorului si va apela la 
rezerve.    

5.6 La data stabilita cu Imputernicitul/Agentia, Participantul se va prezenta la adresa sediului acestuia 
din Nicolae Caramfil nr 71, etaj 5 Sector 1, Bucuresti. Participantul va fi legitimat de catre 
Imputernicit/Agentie, va remite acestuia o copie a cartii sale de identitate si va inmana 
Imputernicitului/Agentiei bonul fiscal mentionat de către participant în cuprinsul formularului de 
notificare.  



In cazul in care Participantul nu se poate prezenta la sediul mentionat in regulament, premiul va 
putea fi expediat prin curier, dupa validarea bonului fiscal.  
 
5.7 În cazul în care mai mult de un Participant notifică Organizatorului acelasi bon fiscal castigator, 
Organizatorul va atribui Premiul doar acelui participant care, în conformitate cu procedura descrisă la 
punctele precedente, va remite Organizatorului bonul fiscal in original.    

5.8 Notificări cuprinzand date incorecte sau incomplete precum și notificările depuse după 31 
octombrie 2018, ora 23:59:59 nu vor fi considerate valabile si vor determina anularea procedurii de 
revendicare si atribuire a Premiului si, implicit, a Premiului Campaniei 

5.9 Procedura de validare a castigatorului.    

Pentru ca un Participant sa fie validat ca si castigator al Premiului Campaniei acesta trebuie sa 
indeplineasca simultan urmatoarele conditii: 

 - sa aiba calitatea de Participant in sensul prevazut de punctul 3.1. al Sectiunii 3 a prezentului 
Regulament;  

- sa indeplineasca procedura de revendicare si atribuire a Premiului prevazuta in prezenta Sectiune 5 
a Regulamentului;  

- sa indeplineasca cerintele de validare cu privire la bonul fiscal si capacul Produsul promotional 
prevazute in prezenta Sectiune 5 a Regulamentului;  

- sa nu se afle intr-una din situatiile care, potrivit prevederilor Regulamentului, poate atrage 
invalidarea castigatorului si/sau excluderea Participantului din Campanie.   

La finalizarea procedurii de validare a castigatorului, in cazul in care se constata indeplinirea 
simultana a cerintelor prevazute in prezentul punct 5.9., Imputernicitul/Agentia va proceda la 
punerea Participantului declarat castigator in posesia Premiului, partile incheind un proces verbal in 
acest sens.    

SECTIUNEA 6: TAXE SI IMPOZITE.   

6.1 Fiecare premiu din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale cu 
valoare de pana la 600 lei este neimpozabil. Pentru veniturile din premii superioare valorii de 600 lei 
Organizatorul va calcula, retine si plati impozitul pe venitul din astfel de premii conform Legii privind 
Codul fiscal nr. 227/ 2015.    

6.2 Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata altor impozite si/sau contributii datorate de 
beneficiarii veniturilor din premii.     

7. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

7.1 Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi 
consultat gratuit pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FemibionRO/ 

7.2 DR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA S.R.L., in calitate de operator date cu caracter personal 
(„Operatorul”), prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia in domeniu, precum 
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016. 



7.3 Participarea dumneavoastra in cadrul prezentei campanii prezuma cunoasterea acestui 
Regulamentul si a prezentei sectiuni cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter 
personal si acordul dumeavoastra cu privire la aceasta prelucrare. 

7.4 Operatorul va prelucra datele participantilor la aceasta campanie, precum si codul numeric 
personal, in cazul premiilor ce depasesc valoarea de 600 lei si pentru care este necesara plata 
impozitului aferent acestuia. Copia CI ar putea fi solicitata insa doar pentru a se asigura corectitudinea 
codul numeric personal comunicat de castigator cu cel din cartea de identitate, sens in care copia CI se 
va stoca pentru o perioada de max. 30 de zile de la finalizarea campaniei. 

7.5 Datele participantilor vor fi dezvaluite catre imputernicitii Operatorului precum: 
§ compania OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, etaj 

5, camera 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8739/2008, cod unic de 
inregistrare RO23910846 care ofera Operatorului, in legatura cu aceasta campanie; 

§ altor imputerniciti care furnizeaza servicii adiacente derularii Campaniei si livrarii premiilor catre 
castigatori si publicului larg in situatia comunicarii castigatorilor. 
 
7.6 Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal ale participantilor la campanie, dupa 
cum sunt descrise aici, sunt urmatoarele, dupa caz: 

• consimtamantul acestora (art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 
679/2016 (“GDPR”); 

• indeplinirea unor obligatii legale (art. 6 alin. 1 lit. c) in situatia prelucrarii codului numeric personal al 
castigatorilor pentru plata impozitelor; 

• interesul legitim al Operatorului in situatia colectarii temporare a unei copii a cartii de identitate (art. 
6 alin. f) din GDPR). 
 

7.7  In situatia in care Organizatorul va dori sa transmita, prin sms sau email, participantilor la 
campanie, informatii despre produsele sale, informatii si propuneri de activitati si evenimente, 
participantilor li se va oferi, in toate situatiile, posibilitatea de a se dezabona de la primirea unor astfel 
de mesaje intr-un mod facil, cel putin echivalent cu cel utilizatde catre Organizatorr pentru 
transmiterea unor astfel de mesaje.  

7. 8 In ce priveste securitatea datelor, Organizatorul si imputernicitii sai implementeaza masurile 
tehnice si organizatorice corespunzatoare in vederea protejarii informatiilor personale pe care le 
prelucreaza. Salariatii acestora si-au asumat obligatii de confidentialitate si sunt instruiti cu privire la 
modul in care trebuie sa proteje datele cu caracter personal.  

7.9 In calitate de participant la aceasta campanie, aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date 
printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Organizatorului, de a solicita rectificarea, stergerea 
datelor sau restrictionarea prelucrarii, de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea 
datelor. Retragerea consimtamantului dumneavoastra, atunci cand prelucrarea se realizarea in 
temeiul acestuia, nu va afecta legalitatea prelucrarii realizata inainte de aceasta retragere.  

De asemenea, beneficiati de dreptul depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, 
cod postal 010336, Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon:  +40.318.059.211 
/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact . 

7.10 Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricaror solicitari sau sesizari, 
va rugam sa va adresati in scris responsabilului cu protectia datelor al Operatorului la adresa de email 
[...] sau la adresa sediului acestuia, in atentia responsabilului cu protectia datelor. 



SECTIUNEA 7: FORTA MAJORA.   

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.   

7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 
intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa 
comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia 
cazului de forta majora, prin publicarea unui anunt in acest sens pe paginile de Internet mentionate 
la punctul 1.4. al Sectiunii 1 a prezentului Regulament.    

SECTIUNEA 8: LITIGII SI FRAUDE.   

8.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie acestea vor fi solutionate 
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu 
vor putea inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente material si 
teritorial conform legii in vigoare la aparitia litigiului.   

8.2 Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei, inclusiv de procedura de atribuire a 
Premiului se vor putea transmite, in format electronic, la email . office@oxygenpr.ro  ro sau, in 
format letric, la adresa Organizatorului: Strada Nicolae Caramfil, nr.71, etaj 5, sector 1, Bucuresti, pe 
toata durata Campaniei, asa cum este reglementata in prezentul Regulament, precum si ulterior 
finalizarii ei dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie 2018. Organizatorul va comunica un raspuns 
persoanelor care au formulat reclamatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii lor. 
Reclamatiile transmise ulterior acestei date vor fi considerate tardive, Organizatorul nemaiavand 
obligatia de a le solutiona.   

8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si sterge orice comentariu, postare sau mesaj care 
contin limbaj licentios, neadecvat sau amenintari la adresa Organizatorului sau a altor participanti la 
Campanie.    

SECTIUNEA 9: DIVERSE.   

9.1 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.   

9.2 Informatiile pe care Participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator si de 
imputernicitii Organizatorului sau partenerii Organizatorului implicati in organizarea Campaniei. 
Orice intrebari, comentarii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise la adresa de email 
office@oxygenpr.ro.   

9.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori de ordin tehnic care tin de 
echipamentele Participantilor: conexiunea slaba la Internet, probleme ale browserului, probleme ale 
furnizorului de internet etc.       

 

 



Organizator DR REDDY’S S.R.L.   
Prin intermediul Agentie OXYGEN PUBLIC RELATIONS 


