
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Câștigă sub capac” (01.02 – 12.04.2017) 

 

Prezentul regulament (în continuare„Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la 
desfăşurarea unei activităţi publicitare iniţiată de către organizator, se adresează potenţialilor 
participanţi şi, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfăşurării acestei 
activităţi. 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CAMPANIEI. 

1.1. Campania “Câștigă sub capac”, denumită în continuare “Campania” este organizată şi 
desfăşurată de către S.C.Duraziv Color S.R.L. denumită în continuare “Organizator”  cu sediul în 
Str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, Jud. Ilfov, CUI RO 26218891. 

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al 
Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi adus la cunoştinţă publicului prin publicarea acestuia 
pe pagina de site www.duraziv.ro si pe pagina de Facebook a brandului Duraziv: 
https://www.facebook.com/Duraziv.ro, începând cu data 01.02.2017 şi până la sfârşitul campaniei – 
12.04.2017 (inclusiv). Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant. 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca 
astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor 
modificări/ schimbări pe pagină. 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI ȘI PRODUSUL PARTICIPANT  

2.1.Campania se va desfăşura la nivel național, în toate magazinele de materiale de construcții care 
vând produsul DURAZIV Fără Miros și care sunt semnalizate cu materiale promoționale de anunțare 
a promotiei. Excepție face rețeaua de magazine de bricolaj Leroy Merlin Romania. 

2.2 Produsul participant la promoție este DURAZIV FĂRĂ MIROS 
VOPSEA SUPERLAVABILĂ CU KAUCIUC pentru interior, 
15L+2L CADOU, cu eticheta promoțională.  

 

 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI. 

3.1. Concursul va începe la data de 01.02.2017 și va dura până la data de 12.04.2017. Această 
Campanie se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

3.2. Câştigătorii își pot revendica premiul până pe 14.04.2017, ora 23:59:59. 

http://www.duraziv.ro/
https://www.facebook.com/Duraziv.ro


3.3. Produsele purtând eticheta de promoție care rămân în magazine și sunt achiziționate după data 
de 12.04.2017, și care au în interior inscripționat unul dintre mesajele câștigătoare, nu mai sunt 
considerate valide pentru a fi înscrise în concurs. 

SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

4.1. Participarea la această Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor prezentului 
Regulament Oficial. 

4.2. Campania se desfăşoară în cadrul locaţiilor precizate la Art. 2.1 de mai sus şi este deschisă 
participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, care au împlinit vârsta 
de 18 ani la data începerii Campaniei. 

4.3. Participanţii care folosesc un limbaj trivial sau fără legătură cu subiectul concursului, vor fi 
automat descalificaţi. 

4.4. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, 
mai puţin angajaţii S.C. Duraziv Color S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului 
(agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei, 
parteneri media, parteneri strategici) precum şi rudele lor de gradul I. 

SECŢIUNEA 5. PREMIUL OFERIT ÎN CADRUL CAMPANIEI. 

5.1. Duraziv Color SRL va premia 

1 participant, cu premiul cel mare constând în APARAT DE CURĂȚAT CU ABUR PHILIPS, 

- 419,96 lei cu TVA 

 250 de participanți cu premiile ce constau în DURAZIV FĂRĂ MIROS EMAIL ACRILIC 
SATINAT ALB, 0,65L 

- 23,21lei cu TVA 

Valoarea totală brută a premiilor este de 6222,46 lei TVA inclus. 

Câştigătorului îi va fi livrat premiul (produsele DURAZIV sau aparatul PHILIPS) la adresa indicată 
de acesta, de către un reprezentant al Organizatorului în baza unui proces verbal de predare-primire, 
fără niciun cost suplimentar.  

Anunţarea câştigătorului se va face prin intermediul unui mesaj privat trimis pe adresa de e-mail a 
acestuia ca răspuns de validare la e-mailul trimis pe duraziv@duraziv.ro cu poza ambalajului si 
bonului fiscal.  

Lista finală a câștigătorilor va fi postată pe 19.04.2017 pe www.duraziv.ro/Castigasubcapac 

si pe pagina de Facebook a brandului Duraziv: https://www.facebook.com/Duraziv.ro. 

5.2. Pentru niciunul din premii nu se acordă contravaloarea în bani. 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

mailto:duraziv@duraziv.ro
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6.1. Concursul “Câștigă sub capac” se va desfășură prin intermediul produselor plasate în magazine 
participante la promoție conform articolului 2.1. 

6.2. Pentru a putea participa în cadrul campaniei și pentru a putea fi unul dintre câștigători, 
participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

- să se încadreze în termenele stipulate la art.3; 

- să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 4;  

- să cumpere DURAZIV FĂRĂ MIROS VOPSEA SUPERLAVABILĂ CU KAUCIUC pentru 
interior, 15L+2L CADOU, cu eticheta promoțională; 

 

- să deschidă capacul și să găsească inscripționat pe marginea superioară a găleții, in interior, 
mesajul cu premiul câștigat; 

-să finalizeze înscrierea în concurs printr-un email la duraziv@duraziv.ro cu poza textului vizibil din 
interiorul ambalajului și bonului fiscal; 

- să păstreze ambalajul și bonul fiscal pentru validare. 

 

SECŢIUNEA 7 - ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI 

Pentru că un participant să fie validat ca și câștigător în cadrul prezentei campanii, acesta trebuie să 
îndeplinească simultan următoarele condiții:  

- să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 4; 

-să îndeplinească condiția ca mesajul trimis prin e-mail duraziv@duraziv.ro  să conțină imaginea 
bonului fiscal și a ambalajului inscripționat cu unul dintre textele câștigătoare:  

- EMAIL ALB 0,65L                                                        - APARAT PHILIPS  
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 -să facă dovada fizică a achiziției cu bonul fiscal și ambalajul 

- să transmită Organizatorului în momentul contactării sale: numele, prenumele, numărul de telefon 
și adresa de livrare a premiului.  

Câștigătorul va fi contactat pe numărul de telefon / email / mesaj privat pe pagina de facebook 
transmis Organizatorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării lor ca și câștigători. În 
cazul în care vreunul dintre participanții desemnați câștigători nu îndeplinește condițiile prevăzute la 
art. 6, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv. 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. În cazul în care sunt 
identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul 
are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 

SECŢIUNEA 8 - LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Organizatorul este îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs. Organizatorul Campaniei 
nu va avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de informațiile 
furnizate de către Participant în cadrul campaniei preluate din mesajul trimis pe e-mail 
duraziv@duraziv.ro al utilizatorului cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare 
suportate de catre Participant în legătură cu acestă Campanie, excepție făcând cele prevazute de 
OG99/2000 aprobată prin legea 650/2002. 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui concurs, conform 
articolului 7, decizia comisiei este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:  

a) Mesajele trimise on-line pe adresa de e-mail duraziv@duraziv.ro în afara perioadei concursului 
menționate mai sus;  

b) Nicio eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage 
răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu 
are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la 
imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza 
ilizibilității datelor personale;  

c) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia 
premiului;  

d) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de 
predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator; 

e) Defecțiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobilă;  

mailto:duraziv@duraziv.ro


f) Pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau 
alte defecțiuni;  

g) Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea 
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de 
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de 
către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).  

h) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator.  

Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea 
minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows si MacOS. 

i) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial 
sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara 
controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanțe se pot 
datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau 
deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării 
echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora 
folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților 
tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a 
aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul 
Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe 
Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste 
circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor 
de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la 
competiție. Aceste circumstante pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să 
influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, 
regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obișnute în urma 
competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea 
acestora. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința 
câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbări legate de 
implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu 
respectă regulile concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de 
sabotaj de orice tip la adresa concursului. Participanții se obliga, de asemenea, să pună la dispoziția 
organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa completă și numărul de 
telefon mobil). 

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

9.1. Prin înscrierea la Campanie,participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi 
sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se 
obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale 
stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea 
datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze numai 
conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. 



9.2. Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date şi în special cele cu privire la: 

-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la 
Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care 
îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator. 

-dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 

-dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la 
Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea 
datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) 
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) 
realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu 
presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

9.3. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia 
datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia pe o durata nelimitată de timp. 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. 

10.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus în cazul 
producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii 
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. Forta 
majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de către 
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui 
apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin 
Regulament. 

10.2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi 
suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de 
situaţie. 

SECŢIUNEA 11. LITIGII. 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti române competente. 

11.2. Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea 
Campaniei este legea română. 

SECŢIUNEA 12. ALTE CLAUZE.  

Deciziile Organizatorului privind Campanie sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Premiile 
neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe 
care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. Organizatorul este îndreptățit să ia toate 



măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar 
putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campanie.  

SECŢIUNEA 13. RESPONSABILITATE  

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:  

- înscrierile efectuate după data de 14 aprilie 2017 care nu au fost înregistrate în sistem; 

- corectitudinea datelor înregistrate de participanți pe adresa de e-mail duraziv@duraziv.ro sau/și 
comunicate telefonic;  

- eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor (adresa de mail, telefon) înscrise în 
Campanie;  

- imposibilitatea participării la această Campanie din cauza unor factori care nu depind direct de ei, 
cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet;  

- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătură cu această campanie.  

Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de 
voința Organizatorului care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la 
campanie (adresa de e-mail duraziv@duraziv.ro). 

În eventualitatea unei astfel de întreruperi înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor. 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL. 

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia 
la: https://www.duraziv.ro sau https://www.facebook.com/Duraziv.ro pe toată perioada Campaniei. 

14.2. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant în magazinele unde se 
desfășoară Campania. 

14.3. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

Organizatorul 

S.C. DURAZIV COLOR S.R.L. 
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