
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„Scuze, nu am mai fost la tine acasa” 

9 August 2021 - 18 August 2021 

 

1. ORGANIZATORUL S1 REGULAMENTUL   OFICIAL AL CONCURSULUI 

 
Organizatorul concursului „Scuze, nu am mai fost la tine acasa” (denumita în cele ce urmează 
„Campanie”) este CAHM EUROPE SA, cu sediul in Negoiesti,Parc Industrial Brazi, Strada Piatra 
Craiului, nr 13, jud Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/ 1945/ 2012, cod unic de 
inregistrare RO31047844, reprezentata de Dl Severin Andrei Buzila Stancu, in calitate de Chief 
Executive Officer (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”). 

 

Campania se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza 
„Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”) obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea 
la Campanie, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului. 
Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor 
prezentului Regulament. 

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este disponibil, pe intreaga durata  a 
Campaniei, in mod gratuit, oricarui solicitant / persoana interesata, prin accesarea site-ului oficial a1 
Organizatorului, respectiv www.sense.ro . Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau 
completa dispozitiile prezentului Regulament Oficial. Orice modificari/ completari aduse prevederilor 
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiționale si vor intra în vigoare numai după anunțul prealabil 
de prezentare / publicare a acestora pe site-u1 oficial aI Organizatorului, respectiv www.sense.ro si pe 
pagina de Facebook Sense Cosmetics..  

 

2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

2.1. Campania se va desfasura in perioada 9 August 2021 ora 09.00AM -16 August 2021 ora 21.00, 
pe pagina de Facebook Sense Cosmetics. https://www.facebook.com/SenseCosmeticsRo/  si pe pagina 
de Instagram https://www.instagram.com/sense_cosmeticsro/ 

 

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoane fizice (denumite in cele ce uirmeaza 

„Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 

ani, fani ai paginii de Facebook Sense Cosmetics sau urmaritori ai paginii de Instagram 

sense_cosmeticsro 

3.2 Nu pot participa la aceast Concurs: angajații Organizatoiului precum și angajații 

asociaților/administratorilor acestuia, angajații colaboratorilor (cu care există relații 

contractuale) organizatorului precum și rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii 

(soț/soție) tuturor celor menționați anterior. 

3.3 Nu pot participa la aceasta Concurs persoanele juridice, indiferent de natura acestora, 

persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 

asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare 

similare. 

 

http://www.sense.ro/
http://www.sense.ro/
https://www.facebook.com/SenseCosmeticsRo/
https://www.instagram.com/sense_cosmeticsro/


4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a. Participantii sa dea Like paginii de Facebook SENSE COSMETICS 
https://www.facebook.com/SenseCosmeticsRo/,   

respectiv Follow pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/sense_cosmeticsro/ 
 

b.  Participantii trebuie sa isi faca un SELFIE cu Avionul Sense si sa incarce poza in comentariu la postarea 

concursului.  

4.2 Participantul trebuie sa aiba dreptul de participare conform Prezentului Regulament. 

 4.3 Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata in Regulament.  

 4.4 Participantul trebuie sa ia la cunostinta de conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal 

potrivit capitolului 8 din Prezentul Regulament.  

 4.5 Pentru a fi eligibil, poza trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

  -Sa nu aiba un continut obscen.  

  - Sa aiba legatura cu subiectul/intrebarea concursului 

- In fotografie trebuie sa se vada atat participantul la concurs cat si avionul SENSE.  

 4.6 Vor fi luate in calcul toate comentariile la postarile aferente concursului, transmise pana pe data de 

16August 2021, ora 21.00.  

 4.7 Un participant se poate inscrie cu cate o postare pe zi, un singur comentariu la postare fiind luat in 

considerare in extragerea electronica a castigatorului.  

 

5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI 

5.1 In cadrul Campaniei se va acorda oricarui participant care a postat fotografia cu selfiul sau conform 

conditiilor mentionate la punctul 4, fiecare premiu continand 1 sticla sapun Lichid SENSE 330 ml . 

5.2 Prin tragere la sorti, se va acorda un premiu constand in 18 bucati de Sapun Sense 330ml, echivalentul de 

consum pe un an de sapun lichid pentru o persoana. (*conform studiului de piata realizat de 

IsenseSolution, septembrie 2020) 

5.3 Nu se acorda contravaloarea in bani sau schimbarea premiului.  

5.4 Toti participantii inscrisi la concurs pe Facebook si pe Instagram vor fi centralizati intr-o singura baza de 

date, urmand sa participe la tragerea la sorti ce se va organiza prin intermediul unei aplicatii specializate.  

5.5 Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in data de 18 August 2021.Se vor extrage 1 castigator si 

2 rezerve.   

5.6 Castigatorul extragerii va fi anuntat pe pagina de Facebook SESNE COSMETICS si Instagram 

sense_cosmeticsro in termen de max 48 de ore dela extragere. Castigatorul trebuie sa trimita un mesaj 

privat care sa contina datele personale de contact: nume si prenume, adresa, numar de telefon, email 

pentru a i se putea trimite premiul.  

In urma desemnarii castigatorului Participantului i se va solicita: 

-Data nasterii 

https://www.facebook.com/SenseCosmeticsRo/
https://www.instagram.com/sense_cosmeticsro/


-Daca este angajat al Organizatorului sau al oricarei societati/entitati implicate in activitati legate de 

orgnaizarea si desfasurarea Campaniei 

-Daca are domiciliul sau resedinta in Romania; Participantul fiind de acord cu prelucrarea datelor 

personale furnizate Organizaotrului pentru validarea Castigatorului.  

-nume si prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email pentru a putea fi contactat pentru livrarea 

premiului.  

5.6 Daca cel desemnat castigator nu trasnsmite datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare, premiul 

va fi oferit primei Rezerve sau urmatoarei in functie de ordinea tragerii la sorti. Daca niciuna din cele 2 

rezerve nu transmit datele de contact in perioada mai sus mentionata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

nu mai selectiona nicu un alt castigator.  

5.7 Organizatorul nu raspunde pentru documentele trimise de Participant pentru validare daca nu ajung la 

Organizator sau daca au date incomplete.  

5.8 Organizatorul nu raspunde pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze 

neimputabile acestora (de ex fara a se limita la numar de telefon invalid/incorect/incomplet, adresa de email 

incorecta, etc) 

5.9 Organizaotrul isi rezerva dreptul de a nu se acorda premiile daca castigatorii nu indeplinesc conditiile de 

validare.  

5.10 Livrarea premiului se va realiza printr-un firma de curierat, care va incerca livrarea coletului de cel 

putin 2 ori in perioada Luni-Vineri in intervalul orar 9.00-17.00. 

5.11 In cazul in  care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa 

comunicatata in vederea livrarii , premiul va fi returnat catre Organizator.  

 

6. LITIGII SI LEGEA APLICABILA 

6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe Eventualele 

litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participant, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

6.2  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs. 

6.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, 

Organizatorul au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor 

existente. 

6.4 Legea aplicabila acestui Regulament este Legea Romana.  

 

7. INCETAREA CAMPANIEI 

7.1 Campania inceteaza prin urmatoare conditii: 

a. Prin ajungerea la termen 

b. Prin aparitia unui caz de forta majora 

c. Din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania,, cum ar fi lipsa 

postarilor pe pagina de Facebook pana la data de 16 August 2021, ora 21.00.  



d. Prin decizia Organizatorului 

7.2 In situatiile prevazute mai sus, Orgnaizaotrul nu are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la 

returnarea unor sumesi/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.  

7.3 Incetarea inainte de termen va fi adusa la cunostinta publicului pe pagina de Facebook SENSE 

COSMETICS si Instagram sense_cosmeticsro 

 

8. DATE PERSONALE 

8.1 Organizatorul declara, prin reprezentant ca i-au fost aduse la cunostinta prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiuliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si ale societatii si privind 

libera circulatie a acestor date si de aabrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor-GDPR) si ale Legii notarilor publici si activitatii notariale nr 36/1995 republicata si cu 

frunizarea informatiilor referitoare la datele personale si continutului actului notarial, catre autoritatile 

abilitate de lege la cererea acestora, fara a afecta celelate temeiuri legale de prelucrare ale operatorului.  

8.2 Prin simpla participare la Campanie si trmiterea datelor personale necesare validarii castogatorilor, catre 

Organizator, Participantii sunt de acord ca datele lor si pozele trimise sa intre in baza de date a 

Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de 

acesta, pentru a informa Participantii la noi oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La 

cererea expresa, in scris, a Participantilor, trmisa pe adresa sediului sau la email 

marketing@hotelmagazin.ro, Organizatorul nu va folosi datele lor personale.  

 

9. TAXE SI IMPOZITE 

9.1 Participarea in cadrul Concursului nu implica niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanti 

percepute de Organizator.  

9.2 Participantii iau act de faptul ca, in conformitate cu prevederile art 110 alineatul (4) din Codul Fiscal, 

veniturile obtinute de Castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. In acest 

sens, Organizatorul se oliga: 1. Sa indeplineasca formalitatile privind plata si declarea impozitului pe 

veniturile din premii conform prevederilor Codului Fiscal (plata si depunerea declaratiilor fiscale 

corespunzatoare); 2. Sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea 

impozitilui datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor. Organizatorul se obliga sa 

plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor, daca este cazul.  

 

10. EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL 

Regulamentul oficial a fost redactat si autentificat la biroul notarului public, intr-un singur exemplar 

original, care se pastreaza in Arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate , 1 (unu) duplicat pentru Arhiva 

biroului notarial si 2 (doua) duplicate pentru parte. 

 

Prezentul Regulament a fost intocmit azi 4 August 2021. 

 

CAHM EUROPE SA 

SEVERIN ANDREI BUZILA STANCU 

mailto:marketing@hotelmagazin.ro


CEO 

 

 

 

 


