
REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Octombrie cu aromă de cafea”

Perioada concursului: 1 octombrie 2020 - 4 octombrie 2020

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea concursului „Octombrie cu aromă de
cafea”, iniţiat de ialoc.ro, reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfăşurării acestei
activităţi:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului “Octombrie cu aromă de cafea” (denumit în cele ce urmează „Concursul”)
este IALOC SRL, persoana juridică româna, cu sediul social în Târgoviște, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/556/2018, cod unic de înregistrare (CUI):
37066853, cod de înregistrare fiscală (CIF): RO37066853, având contul IBAN:
RO79BTRLRONCRT0380556104 deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată de Dl. Măgureanu Cosmin
- Director General (denumit în continuare “Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”)
obligatoriu pentru toţi participanții. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul in prealabil.

1.3 Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul este întocmit si este disponibil, în mod gratuit,
oricărei persoane interesate, pe site-ul ialoc.ro și facebook - www.facebook.com/ialoc/

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfăşura in mediul online, prin accesarea siteului cadou.ialoc.ro al Organizatorului și prin
vizita în cafenele înscrise în programul Card cadou - Ialoc începând cu data de 1 octombrie 2020 ora
10:00 si încheindu-se la data de 4 octombrie 2018, ora 11:00.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană ce achiziționează un „Card cadou” (fiind un produs Ialoc).
3.2 Cumpără de pe cadou.ialoc.ro un voucher dintr-o cafenea înscrisă în campanie.
3.3 Prezenta tombola se desfăşoară în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse in Ordonanța Guvernului nr.

99/2000.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ urmatoarele condiţii:
a) să cumpere un card cadou – cadou.ialoc.ro de orice valoare disponibilă în intervalul 1 octombrie 2020,

ora 10:00 - 4 octombrie 2020, ora 11:00.
b) să aprecieze pagina de facebook – ialoc.ro și să urmărească Instagramul @ialoc.ro.

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTUIA

5.1 Premiul oferit de Organizator este de trei vouchere valorice de cumpărături în valoare de 450 lei fiecare,
pentru trei câștigători, valabil pentru a fi cheltuit la una dintre afacerile înscrise pe cadou.ialoc.ro,
indiferent de orașul de proveniență. Suma este stabilită ca însumând o cafea pe zi până la sfârșitul lunii
octombrie la cafeneaua aleasă din programul card cadou. Cardul se va transmite fiecărui câștigător tot
în format electronic. Voucherul valoric de cumpărături nu poate fi preschimbat in bani sau alte
bunuri/beneficii. Voucherul utilizat sau neutilizat nu se returnează si nu poate fi reportat.

https://cadou.ialoc.ro
http://cadou.ialoc.ro


5.2 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe pagina de Facebook și Instagram ialoc.ro a Organizatorului, în
ziua tragerii la sorți, duminică, 4 octombrie, ora 12.00.
Premiul va fi transmis câștigătorilor în maximum 2 (două) zile de la tragerea la sorți, prin poșta
electronică.

5.3 În cazul în care câștigătorii nu vor fi contactați de Organizator pana la data de 6 octombrie 2020, din
cauza unor erori, câștigătorii vor trimite un e-mail la adresa info@ialoc.ro până la data de 7 octombrie
2020, pentru a li se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului.

5.4 Câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu
excepția celor prevăzute de lege.

5.5 În situaţia descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina
participantul care a fraudat.

5.6 Pentru ca premiile să fie date participanților, este nevoie de minim 5 participanți la concurs. Altfel,
concursul va fi anulat.

CAPITOLUL 6 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1 Tragerea la sorți va fi efectuata in data de 4.10.2020, ora 12:00, prin intermediul aplicației random.org.
6.2 În cadrul tragerii la sorți, pentru potenţialul câștigător extras, se va trage la sorți un participant cu titlu

de rezervă.

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

CAPITOLUL 8 - LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabila,
iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate in instanțele judecătorești romane
competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
a) Situaţiile in care câștigătorul nu contactează Organizatorul până pe data de 7 octombrie 2020, din

orice motive independente de voință și fără nicio culpa a Organizatorului;
b) Organizatorul in acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru email-urile nelivrate datorita

defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționarii
deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanţi (soft si/sau hard-ware).

c) Situaţiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câștigătorului ca urmare a unor date de identificare
inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;

CAPITOLUL 10 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1 Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie
prelucrate în scopul organizării și desfășurării Concursului “Octombrie cu aromă de cafea”.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și
dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților
abilitate prin lege să le primească.

mailto:info@ialoc.ro

