REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Am ascuns zeci de premii pe OLX”
Perioada campaniei: 13 iunie 2016 – 10 iulie 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (CONCURSULUI)
Campania promotionala „Am ascuns zeci de premii pe OLX” (denumita in continuare
„Campania”) este organizata de “Allegro Online Services Romania ” S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24, etaj 5, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J40/1674/2011, cod unic inregistrare nr. RO 22457535, avand contul RO08 BACX 0000
0003 0342 5000, deschis la Unicredit Tiriac Bank suc. Decebal (denumita in cele ce urmeaza
„OLX.ro” sau „Administratorul”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prevederilor prezentului Regulament.
Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, si sunt de
acord ca in cazul in care vor castiga, numele si localitatea lor de domiciliu sau resedinta sa fie
facute publice de catre Allegro Online Services Romania, prin afisare pe site-ul
oficial www.olx.ro sau pe pagina de Facebook OLX.ro – https://www.facebook.com/olxro,
publicare in mass media scrisa sau audiovizuala, sau prin orice alt mod, fara vreo
contraprestatie in acest sens de catre Allegro Online Services Romania SRL.
Regulamentul va fi pus la dispozitia tuturor celor interesati, spre consultare, in mod gratuit, la
sediul Allegro Online Services Romania din Bucuresti si prin afisare pe site-ul OLX.ro, in
sectiunea campaniei concurs in cauza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau
schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata si datele/termenele stipulate prin
acest Regulament), in masura in care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „Am ascuns zeci de premii pe OLX” va fi organizata si se va desfasura
online, la nivel national, pe site-ul www.olx.ro, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament. Campania va fi facuta publica pe site www.olx.ro si prin intermediul paginii de
Facebook OLX.ro.
Campania va fi lansata in data de 13 iunie 2016 si va dura pana la data de 10 iulie 2016, ora
23.59.59 (inclusiv), (denumita in continuare „Durata Campaniei”).
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala „Am ascuns zeci de premii pe OLX” este deschisa participarii tuturor
persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, care scriu raspunsul corect
la intrebarea zilnica si se inscriu in concurs, pe durata Campaniei, cu respectarea termenilor si
conditiilor prezentului Regulament.
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campania promotionala „Am ascuns zeci de premii pe
OLX” persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii Allegro Online Services Romania si ai
celorlalte companii implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, ai partenerilor Allegro
Online Services Romania, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori,
sot/sotie).

SECTIUNEA 5. PREMIILE
Premiile oferite castigatorilor in cadrul Campaniei sunt:

5.1 Premii Saptamanle:
Valoare
Natura premiului

Cantitate totala

premiu
RON fara TVA

Consola MICROSOFT Xbox 360
5.2 Premii Zilnice:

4

2002.5

Total
RON fara tva
8010

Valoare
Natura premiului

Cantitate totala

premiu
RON fara TVA

Bean Bags

30

Total
RON fara tva

157.5

4725

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 12 735 RON (fara TVA).
Imaginile premiilor prezentate pe site-ul www.olx.ro sunt cu titlu de prezentare.
Un participant poate castiga mai multe premii in cadrul Campaniei.
Descriere premii:
-

Consola MICROSOFT Xbox 360 - Consola MICROSOFT Xbox 360 500GB + Kinect
Sensor + 3 jocuri (Fable Anniversary, Plants vs. Zombies-cod dowload, Kinect
Adventures) + 1 luna Xbox Live;
Bean Bags - Este umplut cu perle de polistiren, iar materialul acoperitor este imitatia
de piele. Are un diametru de 74 cm si suporta o greutate maxima de 120 kg, non
branded;

SECTIUNEA 6. Modul de desfasurare al CAMPANIEI
1. Participantii trebuie sa:
-

scrie in campul de cautare din aplicatie raspunsul corect al intrebarii zilnice, pe care
o primesc ca notificare in aplicatie sau va fi afisata pe landing page-ul promotiei;
gasesca anuntul de campanie si sa trimita un mesaj la anuntul respectiv;
se inscrie cu adresa de email.

2. Un participant se poate inscrie de mai multe ori insa va intra in tragerea la sorti pentru
premiile Campaniei cu o singura sansa pe zi pentru premiile zilnice si o singura sansa pe
saptamana pentru premiile saptamanale.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR SI DE ACORDARE A
PREMIILOR
1. Premiile saptamanale vor fi acordate prin tragere la sorti electronica, in prezenta unui Notar
Public, dupa cum urmeaza:
- 21 iunie 2016 – vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide din perioada 13
iunie – 19 iunie si se va desemna 1 castigator cu 3 rezerve;
- 27 iunie 2016 – vor intra in tragerea la sorti toate inscirerile valide din perioada 20
iunie – 26 iunie 2016 si se va desemna 1 castigator cu 3 rezerve;
- 4 iulie 2016 – vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide din perioada 27 iunie
– 03 iulie 2016 si se va desemna 1 castigator cu 3 rezerve;
- 11 iulie 2016 – vor intra in targerea la sorti toate inscrierile valide din perioada 04 iulie
– 10 iulie 2016 si se va desemna 1 castigator cu 3 rezerve.

Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu saptamanal pe toata durata Campaniei.

2. Premiile zilnice vor fi acordate prin tragere la sorti, in prezenta unui Notar Public, dupa cum
urmeaza:
- 21 iunie 2016 – se vor extrage castigatorii premiilor zilnice pentru perioada 13 iunie –
19 iunie 2016; vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide pentru premiile aferente zilei
pentru care s-a facut inscrierea; pentru fiecare zi se va desemna cate 1 castigator pentru
premiul ce consta in beag bags si cate 3 rezerve.
- 27 iunie 2016 – se vor extrage castigatorii premiilor zilnice pentru perioada 20 iunie –
26 iunie 2016; vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide pentru premiile aferente zilei
pentru care s-a facut inscrierea; pentru fiecare zi se va desemna cate 1 castigator pentru
premiul ce consta in beag bags si cate 3 rezerve.
- 4 iulie 2016 – se vor extrage castigatorii premiilor zilnice pentru perioada 27 iunie – 03
iulie 2016; vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide pentru premiile aferente zilei
pentru care s-a facut inscrierea; pentru fiecare zi se va desemna cate 1 castigator pentru
premiul ce consta in beag bags si cate 3 rezerve.
- 11 iulie 2016 – se vor extrage castigatorii premiilor zilnice pentru perioada 04 iulie – 10
iulie 2016; vor intra in tragerea la sorti toate inscrierile valide pentru premiile aferente zilei

pentru care s-a facut inscrierea; pentru fiecare zi se va desemna cate 1 castigator pentru
premiul ce consta in beag bags si cate 3 rezerve.
Un participant poate castiga mai multe premii zilnice.
3. Organizatorul va afisa participantii desemnati castigatori pe pagina de concurs de pe site-ul
OLX.ro, in termen de maxim 30 de zile de la data incheierii Campaniei.
4. Toti castigatorii vor fi contactati prin email, de catre un reprezentant al Organizatorului, in
termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii acestora. Acestia vor fi informati cu privire la
premiul castigat si modalitatea de a intra in posesia premiului. Datele de contact completate
pentru participarea la concurs trebuie sa fie date valide. Organizatorul nu este raspunzator de
datele de contact furnizate de catre participanti.
5. Castigatorii vor comunica Organizatorului urmatoarele date: nume, prenume, data nasterii,
numar de telefon de contact; adresa de livrare a premiului; CNP, serie si numar CI pentru
premiile cu valoarea mai mare de 600 lei.
6. Reprezentantul Organizatorului va contacta de cel putin de doua ori persoanele castigatoare
in decursul a 3 zile. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un
castigator nu poate fi contactat sau nu raspunde in termen de 72 de ore de la data desemnarii
si contactarii, acesta va fi invalidat si premiul acestuia se va trece la prima rezerva desemnata si
se va relua procesul de validare. In cazul in care nici rezerva/rezervele desemnate nu va putea
fi contactate, nu va raspunde, premiul respectiv va ramane in posesia Organizatorului.
7. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala
Organizatorului, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor,
dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost
comunicata catre public pe website-ul www.olx.ro.
8. Castigatorii premiilor acestei Campanii accepta sa semneze la solicitarea Organizatorului, in
momentul primirii premiilor, o declaratie si/sau un proces verbal de acceptare si indeplinire a
criteriilor de participare stabilite prin prezentul Regulament.
9. Castigatorii premiilor Campaniei nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate altor
persoane.
SECTIUNEA 8. Raspundere. NEANGAJAREA RASPUNDERII.
Organizatorul Campaniei va acorda premiile participantilor care au luat parte la campania
promotionala „Am ascuns zeci de premii pe OLX” in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.

In eventualele dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu
referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va influenta acordarea de catre
Organizator a premiului participantului castigator considerat valid in conformitate cu
prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de catre castigatorii
desemnati Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de participantul desemnat
castigator.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea in privinta continutului raspunului postat pe site-ul
www.olx.ro in cadrul Campaniei.
In cazul in care Organizatorul constata ca un participant desemnat castigator nu a indeplinit
conditiile stipulate de prezentul Regulament, sau in cazul in care constata ca un participant sau
castigator a incalcat conditiile Regulamentului, a incercat sa fraudeze intr-un fel concursul,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit
acestuia si de a-l descalifica, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata
respectivului. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost
deja acordat, respectiva persoana va restitui Organizatorului premiul in natura, daca acesta inca
nu a fost utilizat ori instrainat, in caz contrar valoarea premiului, precum si cheltuielile aferente
suportate de Organizator in legatura cu acordarea acestuia .
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu participantii care nu au fost
desemnati castigatori, care au solicitari ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul
acestei Campanii.
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi obligat la plata unor
despagubiri, incluzand, dar fara a se limita la, cu privire la:
– Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale conexiunii la internet a siteului www.olx.ro generate de furnizorii de servicii de internet sau de oricare alte defectiuni sau
probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice
independente de vointa Organizatorului.
SECTIUNEA 9. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Allegro Online Services Romania SRL prelucreaza date cu caracter personal, fiind inscrisa in
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, in calitate de
operator date personale, in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub
nr. 21738.
Pe Durata Campaniei, cat si dupa incetarea acesteia, pe baza unei cereri scrise, datate si
semnate, fiecare participant poate solicita, cu titlu gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca

datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula
opozitie impotriva prelucrarii datelor pentru motive intemeiate legate de situatia sa particulara.
Conform Legii nr. 677/2001, persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata
si semnata la adresa: Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24, etaj 5, sector 3.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub
forma de premiul obtinut de catre castigator, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare
privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in
legatura cu aceste venituri si premiile acordate fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
SECTIUNEA 11. INCETAREA/SUSPENDAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta inainte de expirarea Duratei stabilite conform art. Sectiunii 3,
respectiv poate fi suspendata pe Durata acesteia, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, determinata de cauze ce fac
imposibila continuarea Campaniei, dar nu mai inainte de a anunta publicul prin intermediul
paginii de concurs de pe Olx.ro.
Intreruperea Campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea
obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila. In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu
desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata
oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamatie in acest
sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea/reclamatia inaintata
in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.
In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea
adresa: .Allegro Online Services Romania SRL., cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24,
etaj 5, sector 3. Dupa expirarea unui termen de 4 (patru) saptamani de la data anuntarii publice
a listei finale cu privire la participantii desemnati castigatori, conform Sectiunii 7 pct.9 din
prezentul Regulament, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

