
REGULAMENT CONCURS

“Centrul Medical Cermed  te trimite de Ziua Indragostitilor in POIANA BRASOV”

Art. 1 Organizator

MEDICAL CERMED  SRL cu sediu in Constanta , Str. Constantin Hurmuzache
nr 11, CUI: 15551300, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J13/2001/2003.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul 
desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la 
cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in 
vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul paginii de web pe care este 
publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul “CASTIGA UN  WEEKEND PENTRU 2 PERSOANE  IN 
POIANA BRASOV” se deruleaza in perioada 1 NOIEMBRIE 2018 – 31 IANUARIE
2019  si va fi denumit in continuare  Concurs.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se desfasoara  in cadrul clinicii si are drept de participare orice 
client ce efectueaza fisa medicala de preschimbare permis  intre  1 noiembrie 2018 – 
31 ianuarie 2019 :

 cetateni romani si cetateni straini rezidenti in Romania si cu varsta de minim 
18 ani impliniti la data inceperii concursului (1 noimbrie 2018)

 confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord 
in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta

 participarea la tombola nu se cumuleaza cu alte oferte existente in clinica.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Centrului Medical Cermed 

precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii / sotiile lor.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o 

persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in 
completarea datelor personale.

Art.4 Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul prezentului Concurs, fiecare participant isi exprima 
acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a Centrului 
Medical Cermed Srl, persoana juridica inregistrata in mod oficial in registrul de 
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.



Scopul prelucrarii datelor este "reclama, marketing si publicitate".
Medical Cermed Srl prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea

organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorului si atribuirii premiului, precum si
pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, 
e-mail, posta, etc).
 Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date, modificata si completata, Medical Cermed Srl are obligatia de a aplica 
masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 
personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 
dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de 
prelucrare ilegala.  

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, 
desemnarii castigatorului si atribuirii premiului sunt destinate utilizarii de catre 
Medical Cermed Srl  si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai 
operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului, iar 
publicului larg prin afisarea castigatorului  concursului.

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui
concurs, Medical Cermed Srl nu va transfera aceste date unui alt operator.

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in 
scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de 
acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea 
acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze Medical Cermed Srl o cerere scrisa, 
datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Constanta, str. Constantin 
Hurmuzache nr 11  . Daca unele date furnizate sunt incorecte, utilizatorii sunt rugati 
sa informeze Organizatorul cat mai curand posibil.
 
Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul www.cermed.ro, din receptia 
Centrului Medical Cermed si de pe pagina oficiala de Facebook

Utilizatorii se pot inscrie in Concurs in perioada  1 noiembrie  2018 – 31  
ianuarie 2019, ora 16:00, astfel: relizeaza fisa medicala de preschimbare permis in 
perioada 1 noiembrie 2018 –31 ianuarie 2019 completeaza corect si complet datele 
solicitate pe  voucherul inmanat la receptia clinicii (nume, prenume, e-mail, numar de 
telefon) depune in urna aflata in receptia clinicii partea corespunzatoare desprinsa din 
voucherul completat si pastreaza partea cu datele tombolei

http://www.cermed.ro/


Art. 6. Premiile concursului

Organizatorul va oferi 1 premiu  in cadrul Concursului, astfel:
Castigatorul va primi un Weekend  pentru 2 persoane in Poiana Brasov
Se asigura 3 nopti de cazare in intervalul 14 -17 februarie 2019,   3 mese / zi si

acces la centrul SPA,  transportul din Constanta pana in Poiana Brasov – dus  - intors. 

Organizatorul nu va oferi castigatorului contravaloarea premiului in bani.

Art 7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor

La finalul concursului, Organizatorul va desemna castigatorul prin tragere la 
sorti  pe 1 februarie 2019 , ora 16:00 respectand toate cerintele prezentului 
Regulament. 

Castigatorul va fi validat in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai 
Centrului Medical Cermed, un jurist si un reprezentant al departamentului financiar. 

Extragerea va fi filmata, astfel incat sa fie inlaturate orice dubii legate de 
fraudarea desemnarii castigatorului. 

Premiul nu este transmisibil.
Unicitatea castigatorului va fi verificata pe baza jumatatii de voucher cu 

detaliile tombolei,  a  actului de identitate si a dovezii efectuarii fisei medicale in 
intervalul in care s a desfasurat concursul.

Daca la finalul concursului, castigatorul desemnat refuza premiul, sau din 
motive ce tin de persoana respectiva nu poate revendica premiul, se efectueaza  o 
noua extragere in prezenta comisiei de validare .

Castigatorul va fi validat  in maxim 48 de ore dupa notificarea  de catre 
Organizator prin e-mail sau telefonic, in baza datelor furnizate pe voucherul depus in 
urna.  De asemenea, numele castigatorului va fi afisat  pe site ul www.cermed.ro si pe pagina 
oficiala de Facebook.

In cazul in care castigatorul  a furnizat date de contact eronate /incomplete si 
nu poate fi contactat in 48 h, premiul se va  acorda  urmatorului extras din urna aflata 
la receptia Centrului Medical Cermed.

Castigatorul va intra in posesia premiului conform indicatiilor Organizatorului 
– se va prezenta in maxim 48 h de la extragere la sediul central al Centrului Medical 
Cermed  -  unde i se va inmana in mod oficial voucherul ce reprezinta confimarea   
Week endului in Poiana Brasov pentru 2 persoane.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul sa solicite la finalul sejurului, un 
feedback  din partea castigatorului, ce va fi  exprimat in cadru restrans sau cadru larg, 
sub forma de interviu sau chestionar scris. Aceste informatii vor functiona drept 
suport pentru organizarea concursurilor viitoare. 

http://www.cermed.ro/


Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, in 
recepria Centrului Medical Cermed, pe site-ul www.cermed.ro dar si prin solicitare pe
adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii
tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Art. 9. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie 
a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul site-ul 
www.cermed.ro si a tuturor participantior inscrisi in concurs pe baza datelor de 
contact furnizate.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul Concursului  are obligatia de a calcula, varsa la bugetul de stat 
cota de 10% aplicata asupra venitul brut realizat din premii  conform  Codului Fiscal 
al Romaniei. 

Art. 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Centrul Medical Cermed  si participantii la 
concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea 
litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre 
solutionare instantelor romane competente.

http://www.cermed.ro/
http://www.cermed.ro/

