Act Adiţional numărul 10 din data de 04.07.2018 la Mecanismul Campaniei
promoţionale „Gentuta” („Campania”)
Subscrisa AA Farma Leader S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în comuna
Mogoșoaia, str. Ciobanului nr.133, et. 1, biroul 61, jud. Ilfov, având Cod Unic de înregistrare 33755669
și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov J23/3173/31.10.2014,
atribut fiscal RO, reprezentată de Administrator Sorex Ad Consult S.R.L., prin reprezentant permanent
CHIȚA DAN, denumită în continuare “Organizatorul”,

Având în vedere prevederile penultimului paragraf din Mecanismul Campaniei și anume: „Farmaciile
Punkt își rezervă dreptul de a modifica mecanismul campaniei sau de a întrerupe derularea acesteia, fără
drept de compensare, orice modificare sau întrerupere fiind adusă la cunoștință publicului pe website-ul
www.farmaciapunkt.ro și în farmaciile Punkt participante”, a decis modificarea Mecanismului Campaniei
după cum urmează:

Articolul 1. Organizatorul decide ca, incepand cu data de 04.07.2018, printre premiile acordate in
campania promotionala „Gentuta” se va adauga si HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT
ARNICA*150ML PROMO, urmand ca Mecanismul sa se modifice si sa se aplice in forma atasata la
prezentul act aditional.

Mecanismul Campaniei „Gentuța”
organizată în farmaciile care funcționează sub brandul Punkt („Farmaciile Punkt”)
din data de 01.08.2016
Organizatorul campaniei promoţionale “Gentuța” este AA Farma Leader S.R.L., cu sediul în Str.
Ciobanului nr. 133, et. 1, biroul 61, Mogoşoaia, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3173/31.10.2014, având Cod Unic de Înregistrare 33755669,
atribut fiscal RO, reprezentată prin Administrator Sorex AD Consult SRL, cu reprezentant permanent
CHIŢA DAN, denumită în continuare “Organizatorul”.

Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului mecanism, care este
obligatoriu pentru toţi participanţii.

Începând cu data de 01.08.2016, Farmaciile Punkt lanseaza campania "Gentuța", campanie dedicată
exclusiv posesorilor de card de fidelitate Punkt care sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale care
prezintă în farmaciile Punkt o prescripție medicală compensata sau gratuita validă.

Pentru a beneficia de cadoul ce se acordă în cadrul campaniei, posesorii de card de fidelitate Punkt care
sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale trebuie ca pe durata campaniei să își ridice din una din
Farmaciile Punkt participante una sau mai multe prescripții medicale compensate sau gratuite valide
eliberate pe un total de minimum 90 de zile, astfel:


Fie cel putin o prescriptie medicala compensata sau gratuita valida eliberata pe 90 de zile;



Fie cel putin o prescriptie medicala compensata sau gratuita valida eliberata pe 60 de zile si o
prescriptie medicala compensata sau gratuita valida eliberata pe 30 de zile;



Fie cel putin 3 (trei) prescriptii medicale compensate sau gratuite valide eliberate pe 30 de zile.

Pentru evitarea oricarui dubiu, orice prescriptie medicala compensata sau gratuita valida eliberata pe o
perioada mai mica de 30 de zile, va fi considerata in sensul prezentei campanii prescriptie medicala
compensata sau gratuita eliberata pe 30 de zile.
Pentru evitarea oricarui dubiu, cele 90 de zile cumulate la care se va acorda cadoul se vor calcula in functie
de numarul efectiv de zile de tratament ridicate din farmaciile Punkt de pe retetele compensate sau gratuite
valabile prezentate. Astfel, cadoul se acorda la cumularea a 90 de zile de tratament in baza unor prescriptii
medicale compensate sau gratuite valabile, indiferent de numarul de prescriptii medicale prezentate.

În cazul în care întrunesc condițiile prevăzute în prezentul mecanism, participanții la campanie vor primi
la alegere:
a.) un cadou ce constă într-o gentuță;
b.) un cadou ce constă într-o sacoșă din bumbac;
c.) un cadou ce constă într-un HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT URZICA*250ML;
d.) un cadou ce consta intr-un HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT ARNICA*150ML PROMO
Alegerea cadoului se face de către participanții la campanie în farmacia Punkt participanta din care își
ridică prescriptia/prescripțiile medicale compensate sau gratuite valide in conditiile prevazute mai sus și
este definitivă, aceștia neavând posibilitatea de a reveni ulterior asupra opțiunii exprimate.

Gentuța, sacoșa din bumbac, HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT URZICA*250ML sau
HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT ARNICA*150ML PROMO se acordă la ridicarea ultimei
prescripții medicale compensate sau gratuite valide la care se acumuleaza perioada de 90 de zile prevazuta
mai sus din farmaciile Punkt participante, astfel cum aceasta reiese din înregistrarea acestor achiziții pe
cardul de fidelitate Punkt, indiferent de valoare. Pentru evitarea oricărui dubiu, vor fi luate în considerare
doar rețetele ridicate integral din Farmaciile Punkt participante.
Campania se desfașoară în toate farmaciile care funcționează sub brandul Punkt în perioada 01.08.2016 –
31.12.2018.

Eliberarea produselor în baza prescripțiilor medicale compensate sau gratuite valide prezentate se face în
condițiile contractului încheiat de farmaciile care funcționează sub brandul Punkt cu casele de asigurări
de sănătate și în limita stocului de produse disponibil la data eliberării prescripției medicale valide.

Numărul cadourilor existente în fiecare Farmacie Punkt participanta în care se desfășoară campania este
stabilit de Organizator în funcție de gradul de adresabilitate și de alte criterii interne ale fiecărei Farmacii
Punkt participante în parte. Campania se va derula în limita stocului de cadouri disponibile în fiecare
Farmacie Punkt participanta.

Beneficiile prezentei campanii nu pot fi cumulate cu alte promoții/campanii oferite de farmaciile care
funcționează sub brandul Punkt în aceeași perioadă la produse similare și nici cu beneficiile cardului de
fidelitate Punkt.

În caz de fortă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei sau ca urmare a deciziei

autorităților competente, Farmaciile Punkt participante pot suspenda sau întrerupe Campania operând
modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fară ca acest lucru să îndreptățească Participanții
să solicite despagubiri. Campania va fi suspendată sau întreruptă de drept și nicio parte interesată nu va
avea temei în a pretinde continuarea campaniei sau orice fel de despăgubiri.

Farmaciile Punkt își rezervă dreptul de a modifica mecanismul campaniei sau de a întrerupe derularea
acesteia, fără drept de compensare, orice modificare sau întrerupere fiind adusă la cunoștință publicului
pe website-ul www.farmaciapunkt.ro și în farmaciile Punkt participante.

Date cu caracter personal
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze
confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform
prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter
personal furnizate de Participanţi către terţi fără consimţământul prealabil al Participanţilor în cauza.

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale
câștigătorilor campaniei promoționale și/sau concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit
consimțământul său în acest sens.

Participanţii au, conform legislatiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de
acces la date, dreptul de intervenţie aspura datelor, precum şi dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, Participantii au dreptul la ştergerea datelor („dreptul
de a fi uitat”), dreptul la rectificare, dreptul la restricƫionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum și dreptul de a depune o plângere în
fața autorității de supraveghere și de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către AA
Farma Leader S.R.L SRL cu sediul in Ilfov, Str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia, Județul Ilfov, 077135,
România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de email protectiedate@adpharma.com
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită
adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că
predarea i se va face numai personal.

Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in
schimbul premiilor acordate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu poat fi trasmise unor terte persoane.

Posesorii de card de fidelitate Punkt care optează pentru gentuță, sacoșă din bumbac, HERBOSOPHY
SAMPON EXTRACT URZICA*250ML sau HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT ARNICA*150ML
PROMO nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte produse în schimbul acestora și nici
nu pot solicita modificarea parametrilor gentuței, a sacoșei din bumbac, a samponului HERBOSOPHY
SAMPON EXTRACT URZICA*250ML sau a HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT
ARNICA*150ML PROMO. Cadourile revin doar posesorilor de card de fidelitate Punkt care îndeplinesc
condițiile descrise mai sus în prezentul mecanism.

AA FARMA LEADER S.R.L.

