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REGULAMENTUL CAMPANIEI  

„Inspirație pentru grădina ta” 

Perioada Campaniei: 6.09.2017 - 29.09.2017 

 

ART. 1 ORGANIZATORUL  PROMOTIEI 

(1)  Organizatorul Campaniei „Inspirație pentru grădina ta” (denumita in cele ce urmeaza 

"Campania") este SYMMETRICA SRL, cu sediul in judetul Suceava, localitatea Veresti nr. 27, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J33/1900/1994, cod fiscal nr. RO6552535, 

legal reprezentat prin Stanciu Florentina - in calitate de Administrator, denumita in cele ce 

urmeaza „Organizator” 

 

(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul Regulament este 

finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau 

schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), prin 

intocmirea unui act aditional. 

(3) Campania se deruleaza de catre Organizator si prin intermediul TOTAL PR Business SRL 

cu sediul în Bucuresti, str. Luncsoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul 

J40/19259/2007 CUI RO 22568371 tel 031.437.01.10. Pe perioada Campaniei, Agentia va 

desfasura urmatoarele activitati: (a) implementarea campaniei pe pagina de Facebook a 

Organizatorului; (b) selectarea castigatorilor/rezervelor Campaniei; (c) contactarea 

castigatoriilor Campaniei pentru validarea premiilor . 

 

(4) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în  Monitorul 

Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația 

română aplicabilă. 

 

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

(1) Campania „Inspirație pentru grădina ta” este organizata si desfasurata in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial,  pe toata Perioada Campaniei, pe pagina de 

Facebook Symmetrica https://www.facebook.com/Symmetrica/  

 

(2) Campania se desfasoara in perioada 6 septembrie 2017 (ora 11:00:00)– 29 septembrie 

2017 (ora 23:59:59) inclusiv (denumita in continuare„Perioada Campaniei”). In situatia in 

care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus 

la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4. 

 

https://www.facebook.com/Symmetrica/


Page | 2 
 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la 

data de 5 septembrie 2017 (inclusiv),  care accepta termenii si conditiile prezentului 

Regulament si acceseaza pagina de Facebook a organizatorului, respectiv  tab-ul denumit 

„Concurs – Inspirație pentru grădina ta” (denumite in continuare „Participanti”).  

 

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului (SYMMETRICA SRL.), ai 

Agentiei,  ai eventualilor terti Parteneri  implicati in Perioada Campaniei,  dupa caz, precum si 

sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora . 

 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea 

accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. 

 

(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. 

 

(5) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru Participantii care nu indeplinesc 

conditiile de participare la Campanie mentionate in prezentul Regulament si/sau care au 

accesat pagina de Facebook aferenta Promotiei inainte si/sau dupa incheierea Perioadei 

Campaniei.  

 

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

(1) Campania „Inspirație pentru grădina ta” se va derula conform cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii.  

 

(2) Regulamentul Campaniei „Inspirație pentru grădina ta” este disponibil pe Perioada 

Campaniei atat pe Pagina de Facebook https://www.facebook.com/Symmetrica/  (secțiunea 

Notes), cat si pe site-ul Organizatorului www.symmetrica.ro.  

 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe 

parcursul derularii Campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta 

publicului prin modalitatileprevazute la alin. (2) din prezentul articol. 

ART.5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

(1) Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii vor putea intra pe pagina de Facebook 

Symmetrica (https://www.facebook.com/Symmetrica/), in sectiunea din stanga paginii, in tab-ul  

denumit „Concurs – Inspirație pentru grădina ta”.  

 

https://www.facebook.com/Symmetrica/
http://www.symmetrica.ro/


Page | 3 
 

(2) Pentru a participa la concurs, utilizatorul trebuie sa acceseze aplicatia de concurs si sa 

rezolve, intr-un timp cat mai scurt, puzzle-urile puse la dispozitie. Pentru a fi eligibil 

pentru premiu, este necesara rezolvarea a minim un puzzle.  

(3) Pe toata Perioada Campaniei un Participant poate participa nelimitat la concurs, dar va fi 

luat in considerare doar o singura data pentru atribuirea premiilor.  

(4) Pentru Campanie se vor desemna 10 (zece) castigatori. 

  (5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin 

restrictionarea accesului conturilor participantilor care incearca sa fraudeze. 

 

ART. 6 CONDITII DE VALIDITATE 

6.1. Validarea castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti 

(1) Vor fi selectati pentru atribuirea Premiilor  – primii 10 Participanti  care au obtinut cel mai 

bun scor – cel mai mic timp – pentru rezolvarea puzzle-urilor.  

(2) Pentru ca un participant sa fie validat pentru tragerea la sorti a unui Premiu al Campaniei , 

acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

 sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la Art. 3; 

 sa fi  completat minim un puzzle din aplicatie 

 sa poata fi contactat prin intermediul mesageriei private aferente profilului de Facebook 

cu care a participat la concurs sau adresei de e-mail aferente contului sau de Facebook 

in termen de 72 ore lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator.  

 in momentul contactarii sa declare nume, prenume si adresa fizica la care doreste sa isi 

primeasca premiul;  

 

(6) Atribuirea premiilor va fi realizata in cursul zilei de 29 septembrie 2017, cand se vor 

desemna atat Castigatorii, cat si rezervele.  

 

(7) In cadrul sesiunii de premiere se vor desemna, in ordinea scorurilor obtinute, 10 

câștigători și 3 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de 

vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras castigator in 

termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel 

putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. 

 

(8) Toti cei 10 castigatori vor fi anuntati public pe Pagina de Facebook si site-ul 

Organizatorului  dupa validarea datelor acestora, afisandu-se numele, prenumele si premiul 

castigat.  

 

ART. 8 PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR  

 

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt un numar de 10 pachete cu produse 

promotionale ,cu o valoare totala estimata de 740 lei (inclusiv TVA) constand in:  

 10 tricouri personalizate; 
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 10 sapci personalizate; 

 10 cutii cu cate 2 cani ; 

 20 pixuri personalizate; 

 10 calendare 2017-2018 

 10 agende 

 10 notes-uri 

 10 carnetele 

(1) Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Agentiei prin intermediul adresei 

de e-mail sau a mesageriei private a profilului lor de Facebook in termen de maxim 72 de ore 

lucratoare de la data desemnarii si vor avea la dispozitie maxim 72 ore pentru a raspunde.  

 

(2) Premiul este atribuit conform cu mecanismul descris in Regulament si va fi predat numai 

participantilor validati numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.  

 

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de 

a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri. 

 

(5) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar Organizatorul poate 

dispune de acestea dupa cum considera, inclusiv poate sa nu-l atribuie. 

 

(6) Pentru premiile a caror valoarea depaseste suma de 600 lei -  Castigatorului i se solicita si 

copia CI/BI – pentru operatiuni financiar contabile prevazute de Lege).  

ART. 9. TAXE SI IMPOZITE 

 

(1) Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea 

premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura 

in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca 

fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in 

legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului. 

 

(2) In conformitate cu legislatia financiar - fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o 

valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se va 

solicita in mod obligatoriu si numarul CNP-ului sau, aceste date fiind necesare Organizatorului, 

ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar -fiscale. 
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ART. 10. RESPONSABILITATE  

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. 

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar 

independent de vointa sa care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere la 

campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi, inscrierile se vor relua dupa remedierea 

defectiunilor. 

 

ART. 11. INCETAREA CAMPANIEI 

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a continua Campania. 

 

ART. 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si 

neechivoc, cu privire la: 

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator, direct si/sau prin Agentie, a datelor 

cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a 

transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin 

acest Regulament.  

 

 

(2)Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de 

informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de 

interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), 

precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). 

 

(3) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si 

urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal 

prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea 

legii, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va 

contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata. In acest sens, cererile participantilor  

vor fi transmise la  adresa de corespondenta a societatii Organizatoare -  SYMMETRICA SRL, 

respectiv la urmatoare adresa: blvd. 1 Decembrie 1918 nr. 42, judetul Suceava. In cerere  

Clientul  poate arata daca doreste  ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care 

poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca 

predarea se va face numai personal. SYMMETRICA SRL va comunica  masurile luate in baza 

cererii primite  in termen de 15 zile de la data primiri cererii. 
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(5)Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu 

dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 

de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

ART. 13 – IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR 

 

(1) In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitatea de a se 

deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala 

speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din 

acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si 

de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. 

 

ART. 14 - LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA  

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, 

se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantelejudecatoresti romane competente. 

(2) Organizatorul este indreptatit 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. 

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de 

premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor 

persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

ART. 15 – ALTE CLAUZE 

(1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.  

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de 

acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  

 
Prezentul Regulament a fost intocmit de Organizator si semnat azi, (05.09.2017), intr-un 

exemplar original. 

 

SYMMETRICA SRL  
 
Stanciu Florentina 
Administrator 


