S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI PROMOŢIONALE “THYMO”
Perioada de desfășurare: 01.11.2018 ora 00.00 – 31.03.2019 ora 23.59

1.
Organizatorul Campaniei
1.1.
Organizatorul campaniei promoţionale “THYMO” (denumită în continuare
„Campania”) este AA Farma Leader S.R.L., cu sediul în Str. Ciobanului nr. 133, et. 1, biroul 61,
Mogosoaia, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov
sub nr. J23/3173/31.10.2014, avand Cod Unic de Înregistrare 33755669, atribut fiscal RO,
reprezentată prin Administrator Andreea Grigorescu, cetățean român, domiciliată în strada
Spicului nr. 3, Sat Gruiu (Com. Gruiu), Județ Ilfov, identificată cu carte de identitate seria IF nr.
498724, eliberată de S.P.C.L.E.P. Snagov la data de 30.03.2016, C.N.P. 2731001450028, prin
mandatar PREDICA RĂZVAN-ALEXANDRU, cetățean român, C.N.P. 1780105034981,
domiciliat în oraș Otopeni, strada Garofițelor nr. 6, bloc P48, scara B, etaj 3, apartament nr. 25,
județul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 255283 eliberată de S.P.C.L.E.P. Otopeni la data de
15.06.2010, în baza procurii autentificată sub nr. 884/26.07.2018 de notar public Isabella Scrieciu,
denumită în continuare “Organizatorul”.
1.2.
Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament
(denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi
participanţii.
2.
Temeiul legal. Scopul
Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi
are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de
Organizator.
3.
Durata Campaniei şi aria de desfăsurare
Campania va avea loc în perioada 1 noiembrie 2018 ora 00.00 –31 martie 2019 ora 23.59
(denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în
prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe întreg teritoriul
României, în toate farmaciile care, la data de inceput a Campaniei, funcţionează sub brandul
Punkt apartinand Organizatorului sau partenerilor săi participanti in Programul de fidelitate
Punkt (“Farmaciile”).
4.
Dreptul de participare
4.1.
La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în
România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului
Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii").
4.2.
Pentru a fi eligibili pentru participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile
oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în
mod cumulativ:
 Să achiziţioneze pe Durata Campaniei minimum unul dinProdusele participante
(indiferent denatura sau valoarea acestuia) din oricare din Farmaciile participante la
Campanie;
 Să deţină şi să prezinte în Farmacie la achiziţionarea de produse un card de fidelitate
Punkt activ în baza de date Punkt, cu date minime de contact (nume, vârstă, telefon
mobil sau telefon fix);
4.3.
La Campanie nu au dreptul să participe:
1



Angajaţii Organizatorului, angajaţii Farmaciilor participante şi persoanele fizice
autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de
colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I
ale acestora;

Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum
şi rudele de gradul I ale acestora.
4.4.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
4.5.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu
respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra
cu probe.
5.
Produsele participante
La Campanie participăurmatoarele produsecomercializate de catre Organizatorîn Farmaciile
participante:
 TILMAN THYMO SPRAY FL*24ML;
 TILMAN THYMO SYRUP FL*150ML;
 TILMAN THYMOTABS FRESH CT*24TB;
 TILMAN THYMOTABS NAT CT*24TB;
 TILMAN THYMOTABS ORANGE VIT C CT*24TB.
6.
Mecanismul Campaniei
6.1.
La achiziţionarea a minimum un Produs participant (indiferent de natura sau valoarea
acestuia) din oricare din Farmaciile participante prin folosirea unui card de fidelitate Punkt,
Participanţii vor fi in mod automat inscrisi in Campanie, in baza numărului cardului de fidelitate
Punkt utilizat. Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru a fi eligibil in vederea participarii in
Campanie, este necesar ca data achizitiei Produsului/Produselor participant/e inregistrata pe
cardul de fidelitate Punkt al Participantuluisa fie cuprinsa in Durata Campaniei, iar Participantul
trebuie să își fi manifestat acordul, prin bifare pe formularul de consimțământ, pentru
prelucrarea de către Organizator a datelor personale pentru a realiza statistic profile în vederea
transmiterii de informații publicitare și/sau beneficii suplimentare personalizate.
6.2.
În afara preţului perceput pentru achiziţionarea unui Produs participant dintre cele
comercializate in Farmacii, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000,
PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO
ALTĂCHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE
GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi
gratuit în Campanie în momentul achiziţionării unui produs dintre cele participante la
Campanie in baza cardului de fidelitate Punkt utilizat pentru achizitia respectiva, în
conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.
7.
Premiile acordate în cadrul Campaniei
7.1.
În cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda următoarele premii:

40(patruzeci) de premii constând fiecare în cate un pinguin de plus in valoare de 21
(douăzeci și unu lei) lei fiecare(TVA inclus);

10 (zece) de premii constând fiecare în cate un pinguin de plus in valoare de 79
(șaptezeci și nouă) lei fiecare(TVA inclus).
7.2.
In cadrul Campaniei se vor acorda in total 100 (o sută) premii constand inpinguini de
plus, rezultand o valoare totală a premiilor de1.630 (o mie ;ase sute treizeci) lei (TVA inclus).
7.3.
Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte
obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
7.4.
Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice
obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.
7.5.
Premiile revin numai Participanţilor ale caror serii de card au fost desemnate câştigătoare
şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.
2

7.6.
Orice Participant are dreptul la un singur premiu, indiferent de numarul de achizitii
efectuate pe Durata Campaniei si indiferent de Farmacia participanta din care a achizitionat
Produse.Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul articol nu înlătură posibilitatea acordării unor
premii în afara Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.
8.
Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor
8.1.
Desemnarea seriilor de card castigatoare va fi efectuată prin intermediul unei trageri la
sorţi electronice la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr.
133, jud. Ilfov, în data de 04.04.2019.
8.2.
Cu ocazia tragerii la sorţi electronice se va redacta un proces verbal al extragerii care va
fi semnat de persoanele prezente la extragere.
8.3.
La tragerea la sorţi vor participa toate seriile de card Punktpe care au fost inregistrate
tranzactii continand unul sau mai multe Produse participante pe Durata Campaniei.Pentru
fiecare Farmacie in parte vor fi luate in considerare seriile de card utilizate pe Durata Campaniei
la achizitii in Farmacia respectiva, astfel cum reiese din evidentele Organizatorului, pentru care
Participantul și-a manifestat acordul, prin bifare pe formularul de consimțământ, pentru
prelucrarea de către Organizator a datelor personale pentru a realiza statistic profile în vederea
transmiterii de informații publicitare și/sau beneficii suplimentare personalizate.
8.4.
Extragerea şi atribuirea premiilor se va face astfel:

Primelor40 serii de card extrase li se vor atribui premiile constand in pinguini de
plus in valoare de 21 de lei fiecare;

Urmatoarelor 10 serii de card extrase li se vor atribui premiile constand in
pinguini de plus in valoare de 79 de lei fiecare.
8.5.
Participanţii extraşi vor fi validaţi ca şi câştigători şi premiile vor fi acordate acestora dacă
îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai jos:

Nu sunt declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii
condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;

Comunicarea cu aceştia este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament
Oficial;

Participantii nu refuză şi nu fac opoziţie la procesarea datelor lor cu caracter personal de
către Organizator în scopul prezentului Regulament Oficial;

Există, potrivit datelor comunicate cu ocazia înmânării premiului, corespondenţă între
datele de identificare ale persoanei care a achiziţionat produsul pe baza cardului activ în
baza de date Punkt și persoana care se prezintă în farmacie pentru ridicarea premiului.
8.6.
Pentru acordarea premiilor în cazul apariţiei uneia din situaţiile mai jos enunţate,
membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorti, 50 extrageri suplimentare (rezerve). Astfel,
pentru fiecare serie de card Punkt extrasa castigatoare se va extrage inca o serie de card
suplimentara(rezerva). Aceste serii suplimentare (rezerve) vor fi menţionate separat, într-un
proces verbal semnat de Comisie şi vor fi desemnaţi câştigători în locul Participantului castigator
initial numai în situaţiile mai jos enunţate şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul Oficial.
În situaţia în care seriile extrase ca fiind castigatoare precum şi cele suplimentare (rezerva) nu
pot fi validate conform Regulamentului Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai
acorda premiul respectiv.
Se vor folosi seriile de rezerva in situatia in care Participantul castigator extras:
 nu indeplineste conditiile pentru validarea astfel cum sunt prezentate in prezentul
Regulamentul Oficial;
 nu raspunde la contactarea efectuata de Organizator;
 nu accepta sau nu primesc premiile.
8.7.
Organizatorul va anunţa Participanţii ale caror serii de card au fost extrase câştigătoare
care au dreptul de a accepta sau nu premiile.
8.8.
Participanţii câştigători vor fi anunţati de către Organizator, în termen de cel mult5 zile
de la data efectuării tragerii la sorţi, prin telefon. Participantii câştigători vor trebui să anunţe
Organizatorul pe loc sau în termen de 24 de ore de la data la care au fost înştiinţati că au fost
desemnati câştigători despre acceptul sau refuzul premiului castigat.
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8.9.
Premiul va fi înmânat Participntului câștigător în farmacia aleasă de acesta și comunicată
Organizatorului telefonic, la momentul contactării câștigătorului. În cazul în care Participantul
câștigător nu se preintă pentru ridicarea premiului într-o perioadă de 15 zile de la data acceptării
premiului, Organizatorul îți rezevă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
8.10. Numele Participanţilor câştigători și premiul câștigat vor fi făcute publice pe site-ul
www.farmaciapunkt.ro, după contactarea şi validarea acestora, în conformitate cu dispozițiile
legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor
de piață.
8.11.
Pe toată perioada Campaniei, Participantii pot afla detalii despre Campanie, la numărul
cu apel gratuit 0800 080 400 şi pe site-ul www.farmaciapunkt.ro.
9.
Taxe şi Impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat
pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în
exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.
10.
Date cu caracter personal
10.1.
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”) și a Legii nr. 190/2018 pe toată 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.
10.2. Datele personale prelucrate, respectiv numele si prenumele, data nașterii, numărul de
telefon, produsele achiziționate și data achiziționării acestora, vor fi folosite exclusiv în scopul
înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. Participarea dumneavoastră la
Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază
pe consimțământul dumneavoastră, acordat la completarea Formularului de Formular de
obținere a consimțământului pentru înscrierea în Programul de fidelitate Punkt și
pentru transmiterea informațiilor publicitare, pentru prelucrarea datelor personale având
ca scop realizarea de profile în vederea transmiterii de informații publicitare și/sau beneficii
suplimentare personalizate În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră
personale, nu veți putea participa la Campanie.
10.3. Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei
fără consimțământul lor expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu
prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață.
10.4. Organizatorul va prelucra datele personale ale Participanților pe întreaga Durată a
Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor.
10.5. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către
autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni
privind săvârșirea unei infracțiuni.
10.6. În temeiul dispozițiilor legale, participanții beneficiază de următoarele drepturi în legătură
cu datele lor personale:
 Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
inexacte sau incomplete;
 Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc,
în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această
prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii
consimtamantului; prin retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor
personale având ca scop realizarea de profile în vederea transmiterii de informații
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publicitare și/sau beneficii suplimentare personalizate, Participantul pierde dreptul
de a participa la prezenta Campanie;
 Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea
datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
(creare de profiluri);
 Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și
de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea
Prelucrării datelor cu Caracter Personal.
10.7. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și
semnată către AA Farma Leader S.R.L. cu sediul în Ilfov, Str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia, jud.
Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de email protectiedate@adpharma.com.
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa
București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.
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.
10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a AA Farma Leader S.R.L., vă
rugăm să vizitați: http://www.farmaciapunkt.ro/politicadeconfidentialitate/.
11.
Regulamentul Oficial al Promoţiei
11.1.
Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei
aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA
DURATA A PROMOTIEI pe website-ulwww.farmaciapunkt.rosau în mod GRATUIT in
Farmaciile participante.
11.2.
Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la
prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia.
Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la
descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.
11.3.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a
suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau
întrerupere fiind adusă la cunoştinţa Participanţilor pe website-ul www.farmaciapunkt.ro.
11.4.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către
Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe siteulwww.farmaciapunkt.ro.
11.5.
În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei,
Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor
fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite
despăgubiri.
12.
Litigii
12.1.
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 competente de la sediul Organizatorului.
12.2. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile
de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.
13.
Diverse
13.1.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate
în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
13.2. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a
respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul
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de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să
datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul
constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui
Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură
cu aceasta.
13.3. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligaţii
financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

ORGANIZATOR,
AA FARMA LEADER S.R.L.
reprezentat prin Administrator,
Andreea Grigorescu, prin mandatar
PREDICA RĂZVAN-ALEXANDRU,

ROMÂNIA
UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL ISABELLA SCRIECIU
Licenta de functionare nr. 24/3242/08.01.2014
Sediul: Bucuresti, B-dul Decebal nr.9, bl.S13, sc.2, ap.22, sector 3
e-mail: office@notariat-scrieciu.ro
isabellascrieciu@yahoo.fr
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În faţa mea, ISABELLA SCRIECIU, notar public, s-a prezentat astăzi, data de mai sus, la sediul
biroului notarial:
PREDICA RĂZVAN-ALEXANDRU, cetățean român, C.N.P. 1780105034981, domiciliat în oraș
Otopeni, strada Garofițelor nr. 6, bloc P48, scara B, etaj 3, apartament nr. 25, județul Ilfov,
identificat cu C.I. seria IF nr. 255283 eliberată de S.P.C.L.E.P. Otopeni la data de 15.06.2010, in
calitate de mandatar pentru Andreea Grigorescu, cetățean român, domiciliată în strada
Spicului nr. 3, Sat Gruiu (Com. Gruiu), Județ Ilfov, identificată cu carte de identitate seria IF nr.
498724, eliberată de S.P.C.L.E.P. Snagov la data de 30.03.2016, C.N.P. 2731001450028,
administrator al societatii AA Farma Leader S.R.L., cu sediul în Str. Ciobanului nr. 133, et. 1,
biroul 61, Mogosoaia, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3173/31.10.2014, avand Cod Unic de Înregistrare 33755669, atribut
fiscal RO, în baza procurii autentificată sub nr. 884/26.07.2018 de notar public Isabella Scrieciu
care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act
reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul
exemplar.
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În temeiul art 12 lit. b din Legea notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995,
republicată, cu modificarile ulterioare, se declară autentic acest înscris.

S-a incasat onorariul in suma de 315 lei + 59,85 lei TVA cu OP conf facturii I S B N P nr. 1065/2018,
inclusiv
verificare
procura.

NOTAR PUBLIC,
Isabella Scrieciu,
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