
 

Regulamentul Promotiei 
„Yoga Book TabTop”  -  („Promotia”) 

(perioada: 30 martie 2017 – 19 aprilie 2017) 
 
 

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI: 

1.1. Organizatorul concursului „Yoga Book TabTop” este S.C. Digital Star Marketing SRL, cu sediul in Bucuresti, 

Sector 2, Str. Luminei nr. 8, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/359/2010, CIF RO26390950, 

inregistrata la ANSPDCP sub nr. 0016032, avand calitatea de persoana imputernicita potrivit Legii nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 

circulatie a acestor date. 

1.2.  Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie 

pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament 

oficial („Regulamentul”), prin intocmirea unui act aditional. Astfel de modificari vor fi facute publice cu 

cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare la pe pagina de Facebook Lenovo Romania: 

https://www.facebook.com/LenovoRomania/?fref=ts 

1.3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament.   
 

2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROMOȚIEI 
 

2.1. Promotia se va desfăşura în perioada 30 martie – 19 aprilie 2017, pe site-ul 
http://www3.lenovo.com/ro/ro/ , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 
3.1. Promotia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. 

 
3.2. La Promotie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18, mai 

puţin angajaţii Organizatorului şi ai companiilor implicate în desfăşurarea Promotiei (agenţii de 
publicitate, parteneri, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării Promotiei, 
parteneri media, parteneri strategici), precum şi sotii, afinii si  rudele lor de la gradul I. 

 
3.3. Participarea la Promotie implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament 

Oficial. 
 
4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

 
4.1. In prezenta Promotie participa doar produsul Yoga Book, marca Lenovo. 
 
5. MECANISMUL PROMOȚIEI 
 
5.1. Pentru a participa la Promoție, participanţii trebuie să parcurga următorii paşi: 
 
Pasul 1: Să achiziţioneze cel puţin un produs Lenovo Yoga Book. 
 

https://www.facebook.com/LenovoRomania/?fref=ts
http://www3.lenovo.com/ro/ro/


 

Pasul 2:  Să acceseze site-ul Promotiei: http://www3.lenovo.com/ro/ro, si sa completeze formularul de 
inscriere in promotie  ce contine urmatoarele campuri obligatorii: 

- Prenume si Nume 

- Numar de telefon 

- E-mail 

- Data nasterii 

- Serie produs (serial number) Yoga Book 

Pasul 3:  Să finalizeze inregistrarea prin apasarea butonului „Trimite”. 
 
5.2. Toți participanții care se inregistreaza in Promotie completand formularul de inscriere prezent in website, 

vor fi inregistrati in baza de date. 
 
5.3. Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Promoției după seria produsului Yoga 

Book, completate in formularul de inscriere, conform art. 5, alineat 5.1. al prezentului Regulament. 
 
5.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a 

fost fraudat sau participantul a oferit date incomplete sau incorecte în câmpurile obligatorii de înscriere 
în campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul obţinut și de a invalida câștigătorul. 

 
5.5. Prin înscrierea în Promotie participantii își asumă răspunderea ca datele completate in formular sunt 

corecte, complete si le aparțin în totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea 
unor date incorecte sau care aparţin altor persoane. 

 
5.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru participanții care nu îndeplinesc condițiile 

mentionate în prezentul Regulament Oficial și/sau care au intrat pe website-ul Promotie înainte de 
începerea Promotiei sau dupa încheierea acesteia. 

 
6. PREMIILE PROMOȚIEI 
 

6.1. În cadrul prezentei Promotii se vor acorda 3 premii, fiecare premiu constand intr-o Boxa Lenovo 500 2.0 
Bluetooth, pentru fiecare participant ce va face dovada achizitiei unui produs Lenovo participant la 
Promotie, conform art. 5, alineat 5.1. 

 
6.2. Valoarea comerciala unitara a unui premiu este de 274,68 lei, iar valoarea totala a premiilor oferita in 
aceasta promotie este de 824 lei. 
 
6.3. Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata Promotiei, cu aceeasi serie de produs Lenovo 
Yoga Book. 
 
6.4. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu sau sume in bani, sau cedat altei persoane. 
 
6.5. În cazul în care câştigătorul refuză premiul sau nu poate fi validat în termenul prevazut în acest 

Regulament, acesta va fi invalidat, iar premiul nu va mai fi atribuit, rămânând la dispoziția Organizatorului. 
 
7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

http://www3.lenovo.com/ro/ro


 

 
7.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in baza unui algoritm electronic de pe site-ul 

www.random.org si se vor extrage 3 castigatori si 3 rezerve pentru fiecare castigator, dintre toti 
participantii cu date de achizitie unice. 

 
7.2   Tragerea la sorti va avea loc in maxim 3 zile lucratoare de la incheierea perioadei Promotiei, iar castigatorii 

vor fi contactati telefonic si pe e-mail pentru validarea premiului. 
 
 
8. CONDIȚII DE VALIDARE 
 
8.1. Pentru ca o persoană să poată participa la aceasta Promoție, trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 
 
Condiţiile de participare prevazute la la articolele 2, 3, 5 ale prezentului Regulament; 

 

A. Condiții de identificare, repsectiv completarea corectă și completă în formularul de inscriere: 
- Prenume si Nume 

- Numar de telefon 

- E-mail 

- Data nasterii 

- Serie produs (serial number) Yoga Book 

 

8.2. În faza validării telefonice, castigătorul va comunica reprezentantului Organizatorului datele de 
identificare pentru a se verifica dacă datele comunicate sunt conforme cu cele înscrise in formularul de 
inscreiere. 

 
8.3. Dupa contactarea telefonica, castigatorul trebuie sa trimita un e-mail de validare catre Organizator, la 

adresa mentionata telefonic, ce contine: 
- Prenume si Nume 

- Adresa de livrare 

- Dovada achizitiei produsului Lenovo Yoga Book (copie factura) 

8.4. Datele personale, precum si cele de achizitie ale produsului participant la Promotie, conform art. 5, alineat 
5.1. al prezentului Regulament, vor fi menţionate şi in procesul verbal de primire a premiului, pe care 
câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului. 

 
8.5.  In scopul validarii in eventualitatea unui castig, participantii trebuie sa pastreze documentul/documentele 

fiscale in original in baza caruia/carora s-au inscris in Promotie, conform Regulamentului Oficial, astfel 
incat, in cazul desemnarii ca potentiali castigatori, sa poata comunica numarul si data documentului fiscal 
reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta in copie scanata si/sau in original documentul fiscal 
ce a stat la baza inscrierii in Promotie pentru validare. 

 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.random.org%2F&h=LAQFj6x8x&s=1


 

8.6. Vor fi invalidati câştigătorii în următoarele cazuri: 
 

- Câștigătorii nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament; 

- Câștigătorii nu pot fi contactati pentru validarea telefonică in termenul prevazut de prezentul 
Regulament; 

- Câștigătorii nu fac dova achizitiei produsului Lenovo Yoga Book participant in Promotie; 

- Câștigătorii refuză premiul; 
 
9. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
 
9.1.  Castigatorii premiilor vor fi contactati în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la extragere, prin 

intermediul numărului de telefon sau al e-mail-ului completate la înregistrarea in promotie. 
 
9.2. Dacă în termen de maximum 5 zile lucrătoare, câştigătorul nu poate fi contactat pentru validare, premiul 

nu se mai acorda. 
 
9.3.   Premiul se va livra catre castigator prin intermediul unui curier, la adresa completata in formularul de 

revendicare, în baza unui proces-verbal de predare-primire și a unui act de identitate, in maximum 30 zile 

lucratoare de la validarea telefonica. 

 

10. TAXE ŞI IMPOZITE 
 
10.1.  Promoția se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile 

si completările ulterioare. 
 
10.2.  Nu se acorda premii în bani, iar eventualele taxe și impozite aferente premiilor vor fi plătite şi suportate 

de Organizator. 
 
10.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul câştigat, sunt în sarcina 

exclusivă a câştigătorilor. 
 
 
11. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR 
 
11.1. Prezentul Regulament Oficial este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit pe 
website-ul Promotiei http://www3.lenovo.com/ro/ro. Participarea la concurs implică obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial. 
 
11.2. Prin participarea la Promotie, participantii își exprimă acordul cu privire la conținutul Regulamentului 
Oficial și la modul de organizare și desfăşurare al Promotiei. 
 
11.3. Promoția poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment care constituie forţă majoră, 
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Promoția. 
 
12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 
12.1. Tuturor participantilor la Promotie 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, 
cu modificarile ulterioare si de normele emise în aplicarea acesteia, lege care conferă persoanelor vizate, în 

http://www3.lenovo.com/ro/ro


 

special, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de 
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 
 
12.2. Prin participarea la prezenta Promotie, toți participanții iși exprimă acordul expres cu privire la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator și partenerii agreaţi ai acestuia. 
 
12.3. La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Str. Luminei, 
nr. 8, Sector 2, Bucuresti, acesta se obligă: 
 

• Să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale 
solicitantului. 

• Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, 
datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale. 

• Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 

13. DISPOZIŢII FINALE 
 
13.1. Prin înscrierea la aceasta Promoție, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în 
Promoție. 
 
13.2. Orice încercare de fraudare a sistemului de către participanţi, în încercarea de a-şi mări artificial şansele 
de câştig va fi sancționată, lucru care atrage invalidarea înscrierii şi pierderea dreptului de a se califica în 
Promoție. 
 
13.4. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura din Promoție persoane care au înscrieri 
multiple cu aceleasi date de achizitie ale produsului Lenovo Yoga Book. 
 
13.5. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această Promoție datorită 
unor cauze care nu pot fi controlate în mod direct de acesta, cum ar fi, spre exemplu, defecţiuni tehnice ale 
furnizorului de servicii de Internet. Orice nerespectare a Regulamentului Oficial duce la anularea automată a 
premiului. 
 
13.6. Eventualele reclamaţii legate de derularea Promoției se vor putea trimite la sediul Organizatorului din 
Bucuresti, Sector 2, Str. Luminei nr. 8, până la data publicării castigatorului Promoției la adresa 
http://www3.lenovo.com/ro/ro . După această dată, nu se va mai lua în consideraţie nicio contestaţie. 
 
14. LITIGII 
 
14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Promoție se vor soluționa pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente 
potrivit legii române. 
 
14.2. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 
din 31.08.2007. 
 
Digital Star Marketing SRL 

http://www3.lenovo.com/ro/ro

