
Regulamentul oficial al concursului 

“Black & White by Silvia Serban” 

14 – 25 martie 2012 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. 

Organizatorul concursului “Black & White by Silvia Serban”  este S.C. Beiersdorf Romania 
S.R.L., cu sediul in Calea Serban Voda nr. 133, corp C, et. 2, sector 4, Bucuresti,  
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1475/1999, CUI RO1207075, iar premiile sunt 
furnizate de S.C. FCB Bucharest S.R.L. Impozitul pe premii va fi platit de catre S.C. FCB 
Bucharest S.R.L. 

Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 410 la Autoritatea 
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau 
de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 
677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu 
exceptia imputernicitilor sai. 
 
Concursul se va derula sub incidenta (conform) prezentului regulament care este obligatoriu 
pentru toti participantii.  
 
In conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de 
participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si 
obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 
regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul. 
 

Regulamentul oficial de campanie disponibil aici: 
http://www.draftfcb.ro/stiri/stiri/categorie/2012/regulamentul-oficial-al-concursurilor-nivea-
black-white-by-silvia-serban-82/  

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI. 

Concursul “Black & White by Silvia Serban”  se va desfasura in perioada  14-25 martie 2012 
prin intermediul paginii de facebook  InStyle Romania.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii 
acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public. 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

Concursul “Black & White by Silvia Serban”  este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente 
in Romania, care au 18 ani impliniti la data inmanarii premiului, sunt posesorii unui buletin de 
identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) pana la data inceperii concursului, 
si care acceseaza pagina de internet si de facebook mentionate la sectiunea dedicata 
concursului, cu exceptia angajatilor Beiersdorf Romania si ai tuturor agentiilor implicate in 



aceasta campanie promotionala, precum si a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, 
parinti, frati/surori, sot/sotie). 

  SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSURILOR 

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs, 
este obligatoriu ca participantii sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament. 

4.1 Inscrierea  

Inscrierea la acest concurs este posibila prin intermediul paginii de facebook InStyle 
Romania, in perioada 14-25 martie 2011, prin accesarea sectiunii dedicate concursului, 
urmand pasii descrisi la sectiunea 4, in perioadele mentionate la sectiunea 2. 

O persoana are dreptul sa se inscrie o singura data la concurs.  

Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu inscrierea lor in baza de 
date Beiersdorf, precum si cu regulile si conditiile prezentului regulament. 

Regulamentul concursului va fi disponibil pe web site-ul www.draftfcb.ro, sectiunea Stiri. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI  

In cadrul campaniei se vor acorda o rochie creata de Silvia Serban (din cadrul colectiei Black 
& White by Silvia Serban),  

 Pentru concusul organizat pe pagina de facebook InStyle Romania, se acorda 1 (un) 
premiu constand intr-o rochie creata de Silvia Serban, in valoare de 350 euro (fara 
TVA). 

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite este de 350 EURO (fara TVA) 
Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii 
sau schimbarea parametrilor acestora. 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. 

Castigatorii vor fi alesi, la fiecare concurs, de un juriu format din reprezentantii 
revistei InStyle, de comun acord cu organizatorul concursurilor, Beiersdorf Romania.  

Criteriile de alegere sunt urmatoarele, pentru fiecare concurs in parte: 

 Pagina de facebook InStyle Romania – participantii tebuie sa posteze comentarii in 
tabul de concurs „Spune-ne cum arata pentru tine tinuta ideala alb/negru pentru o 
seara in club”. Cel mai interesant raspuns va fi desemnat castigator. 

Castigatorii vor fi desemnati de catre un juriu format din membrii echipelor 
redactionale si ai echipei NIVEA (organizatorul concursurilor). Un participant poate castiga 
un singur premiu in cadrul acestui concurs. 

Numele castigatorului fiecarui concurs va fi publicat pe pagina de facebook unde s-a 
desfasurat concursul al carui castigator este, in maxim 5 zile lucratoare de la data terminarii 
concursului. 



Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte 
persoane.  

Inmanarea premiilor se va face in cadrul unui eveniment, organizat in luna aprilie, la care vor 
participa toate castigatoarele concursurilor, precum si echipele redactionale ale revistelor 
implicate in campanie, pe a caror web site-uri sau pagini de facebook s-au desfasurat 
concursurile din cadrul campaniei. 

Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice 
obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR 

Pentru ca un potential castigator al premiului acordat prin tragere la sorti sa poata fi 
considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 Sa indeplineasca conditiile de participare de la sectiunea 3. 
 Sa indeplineasca toate conditiile de inscriere in concurs, descrise la sectiunea 4. 
 In termen de o zi de cand a fost anuntat ca a castigat, castigatorul tebuie sa confirme 

participarea la evenimentul organizat in luna aprilie, pentru inmanarea premiilor. Data 
evenimentului va fi comunicata in momentul in care participanta este anuntata ca a 
castigat premiul. In cazul in care nu poate participa la eveniment, acest lucru atrage 
dupa sine descalificarea. 

 Dupa acordul participarii la eveniment, castigatoarea trebuie sa trimita 
organizatorilor, in termen de 1 zi: 

o O copie dupa C.I. 
o Masurile corpului (talie, bust, solduri) si orice alte date necesare pentru 

modificarea rochiei castigate. 
o Sa isi dea acordul ca numele, imaginea si datele personale sa fie folosite de 

catre organizator si de catre revistele aferente fiecarui web site sau pagina de 
facebook, pe care s-au desfasurat concursurile, in paginile revistelor si web 
site-urilor mentionate la sectiunea 2, cu nume, fotografii si testimoniale. 

In cazul in care castigatoarea nu respecta punctele de mai sus, organizatorul 
isi rezerva dreptul de a o descalifica si de a alege un alt castigator, pentru 
care se aplica aceleasi reguli.  

Pentru ca un potential castigator al unui premiu instant sa fie considerat valid acesta trebuie 
sa indeplineasca si conditiile de validare de la sectiunea 3. 

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR. 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook si vor fi contactati telefonic sau prin e-mail 
(la datele de contact oferite), in termen de 1 zi de la desemnarea lor, pentru a primi informatii 
referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia 
premiului. Castigatorul are obligatia sa raspunda, in termen de maxim 2 zile, confirmand si 
trimitand documentele si acordurile specificate la sectiunea 7. 



Premiile vor fi inmanate castigatorilor in termen de maxim 20 zile lucratoare de la 
confirmarea lor, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul  de 
 acordare a  premiului si  dupa ce  au fost  verificata indeplinirea tuturor conditiilor de 
concurs, stipulate in prezentul regulament. Premiul va fi inmanat in cadrul evenimentului 
organizat in luna aprilie. 

Premiul nu poate fi acordat castigatorului de drept, ci va fi acordat urmatorului incris in 
clasamentele aferente fiecarui tip de premiu, in urmatoarele conditii: 

- daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul regulament; 

- daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia 
de premiul castigat; 

Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa, numarul de telefon si toate 
celelalte date in mod corect, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru 
acordarea premiului din concurs. Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele 
castigatorilor in scopuri publicitare pentru promovarea acestei competitii pe durata 
desfasurarii ei, dar numai cu acordul scris, explicit al acestora. 

Organizatorul nu este responsabil  in cazul in care un Participant desemnat potential 
castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon 
incorecte / incomplete.  

SECTIUNEA 9.  TAXE SI IMPOZITE 
 
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii 
financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei 
castigatoare.Impozitului datorat, conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe 
venit din Codul Fiscal pentru veniturile in bani obtinute din campanie de catre castigatorii 
persoane fizice, impozit pe care S.C. FCB Bucharest S.R.L. se obliga sa-l plateasca in 
numele participantilor.  

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE. 

Organizatorul concursului va acorda premiul persoanelor castigatoare in conformitate cu 
specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Beiersdorf 
Romania SRL este finala si nu se supune nici unui recurs. Beiersdorf Romania SRL nu se va 
implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu 
privire la competitie, castigator, probleme procedurale sau rezultatele competitiei. 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE. 

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la 
prezenta competitie in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea 
datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs si 
a posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele Beiersdorf si cele 
ale partenerilor sai. 



Datele personale ale participantilor pot fi transferate in strainatate in vederea stocarii lor pe 
server. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, vor fi instiintate permanent 
asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare 
(art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si 
dreptul de opozitie (art. 15). 

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, 
modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 
677 / 2001. 

Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o 
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 
acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si 
legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei 
prelucrari. 

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Beiersdorf Romania SRL, 
Calea Serban Voda nr. 133, Buucresti. 

Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. 

Participarea la concursul "Black & White by Silvia Serban" presupune acordul potentialilor 
castigatori referitor la faptul ca numele si imaginea lor vor fi facute publice potrivit legislatiei 
in vigoare. 

Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale. 

 SECTIUNEA 12. LITIGII. 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea 
romana. 

 SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI. 

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a 
Organizatorului. 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI. 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.draftfcb.ro, sectiunea Stiri. 

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui 
regulament.  

 


