
PERIOADA: 13 DECEMBRIE 2022 ora 16.00 – 22 DECEMBRIE 2022, ora 14:00.

LOCAȚIA: FARMACIA CRISIA, CALEA DOROBANȚILOR 111 – 131, BLOC 9A, PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Prezentul regulament (în continuare “Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfășurarea unei activități 
comerciale inițiată de către Organizator, se adresează potențialilor participanți și, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie 
respectate în cadrul desfășurării acestei activități.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Concursul Crisia Farm (denumit în continuare “Tombolă - Laboratorul lui Moș Blănilă”) este organizat și desfășurat de către 
S.C. Perla Warehouse S.R.L., cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr.111-131, bloc 9A, parter, Sector 1, având număr de 
ordine în Registrul Comerțului RC J40/13133/2015, cod unic de înregistrare CIF RO35168903, cont bancar First Bank – Sucursala 
Dristor, IBAN RO12 PIRB 4219 7685 1900 1000, denumită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Participanții la concurs sunt obligati să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al concursului ( denumit în 
continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulamentul Oficial este obligatorie pentru participanți. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda 
și/sau înceta desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din 
prevederile acestuia.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE, DURATA CONCURSULUI ȘI PREMIILE

2.1. Concursul va fi organizat și se va desfășura online, la adresa https://farmaciacrisia.ro/tombola-lui-mos-blanila/

Acest eveniment se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul concurs se adresează tuturor posesorilor de animale ce dețin un carnet de sănătate pentru acesta.

TOMBOLALaboratorul lui Moș Blănilă
REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE AL TOMBOLEI

https://farmaciacrisia.ro/mos-blanila/


Pe formularul “Scrisoare către Moș Blănilă” disponibil online disponibil pe site-ul Organizatorului ( https://farmaciacrisia.ro/tombola-
lui-mos-blanila/) se vor trece: numele complet al posesorului, numele animalului, numărul de telefon si adresa de e-mail.

Se va bifa rubrica cu privire la acordul de prelucrare a datelor personale de către Organizator, pentru campania “Tombolă -
Laboratorul lui Moș Blănilă”. Pentru ca formularul de participare să fie valid, acesta trebuie să aibă și căsuța bifa acordului de 
prelucrare a datelor personale pentru acesta campanie.

2.2. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor extrage 3 câștigători.
Fiecare premiu constă într-un pachet personalizat in functie de specie cu urmatoarele valori:

Premiul I: 450 lei              Premiul  II: 300 lei                  Premiul III: 150 lei

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. MODALITATEA DE PARTICIPARE. CRITERII DE ELIGIBILITATE

3.1. Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.2. Concursul se desfășoară conform precizărilor Art. 2.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de 
minimum 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședința în România, cu excepția angajaților 
Organizatorului și a membrilor familiilor acestora (copiii, parinții și/sau soțul /soția celor menționați mai sus).

3.3. Înscrierea la concurs: La acest concurs se poate înscrie orice persoană care respectă criteriile de la Art. 3.2.

3.3.1. Înscrierea se realizează prin completarea integrală a formularului disponibil în acest sens la adresa:
https://farmaciacrisia.ro/tombola-lui-mos-blanila/.

3.4. Validarea înscrierilor, extragere și ridicarea premiilor

Fiecare participant la concurs trebuie să completeze formularul disponibil la adresa https://farmaciacrisia.ro/tombola-lui-mos-
blanila/, acesta conțînând numele complet, telefonul, data și numărul de bon fiscal emis de către Organizator și, pentru un copil, 
următoarele date: numele complet al posesorului, numele animalului, numărul de telefon si adresa de e-mail.
Pentru extragerea câștigătorilor se iau în considerare doar formularele ce conțin toate informațiile de mai sus și privind acordul de 
prelucrare a datelor personale ale participantului la campania “Laboratorul lui Moș Blănilă”, Decembrie 2022.
Formularul completat se transmite folosind butonul "Participă", fiind urmat de un e-mail de confirmare.
Fiecare participant are dreptul să câștige un singur premiu, indiferent de numărul de formulare completate și trimise.
Premiul se ridică de la sediul Farmaciei Crisia Farm, în baza Cărții de Identitate a posesorului de animal desemnat câștigător. 
Acesta este transmisibil și unei alte persoane desemnate de către câștigător, datele de valabilitate ale premiului rămânând 
aceleași.
Organizatorul are dreptul de a selecta și respinge prezența la concurs a participanților care NU îndeplinesc criteriile de la Art. 3.4. 
Cei 3 câștigători ai concursului vor fi desemnați prin tragere la sorți, printr-o extragere live, ce va avea loc la sediul de birouri al 
Farmaciei Crisia, situat la adresa Strada Roma, nr 36, Sector 1, București pe data de 22 Decembrie 2022, între orele 17:00- 17:30. 
După extragere, Câștigătorii vor fi contactați telefonic de către reprezentanții Farmaciei Crisia, pentru informare cu privire la 
validarea și înmânarea premiului.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial și sunt de acord ca datele lor 
personale să intre în baza de date a Organizatorului și să primească informații despre campaniile desfășurate de acesta. 
Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe 
durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților 
prezenți în cadrul concursului şi să le utilizeze doar conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

4.2. Participanților în cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

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

4.2.2. Dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 
legitime legate de situația să particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care 
există dispoziții legale contrare.



4.2.3. Dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere 
și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea 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 terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate 
conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de 
interesul legitim care ar putea fi lezat.

4.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita 
oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simplă cerere, datată și semnată, adresată direct 
Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

4.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale atât pe 
durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în 
legătură cu desfășurarea Concursului.

SECȚIUNEA 5 ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

5.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce 
constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a continua 
prezentul Concursul.

5.2. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.2.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei 
Organizatorului, cu condiția ca acesta să anunțe în prealabil o astfel de situație prin afișarea unui anunț  la adresa:
https://farmaciacrisia.ro/tombola-lui-mos-blanila/ dar și la sediul său din București, Calea Dorobanților, nr. 111-131, bloc 9A, parter, 
Sector 1.

SECȚIUNEA 6. LITIGII

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în 
care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia pe site-ul 
www.farmaciacrisia.ro , secțiunea “Regulament tombolă Veterinar” pe toată perioada Concursului, dar și la sediul Organizatorului 
din București, Calea Dorobanților, nr. 111-131, bloc 9A, Parter, Sector 1.

7.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor 
și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Sărbători fericite și mult succes tuturor!

Cu drag,
 Echipa Crisia Farm




