Regulament pentru concursul
“Campanie Alpha Bank pentru cardurile de cumpărături”.

Art. 1 Organizatorul concursului:
1.1 Organizatorul concursului (numit în cele ce urmează "concursul") este Societatea
BUTTERFLY MEDIA - SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Bodeşti, nr. 5, bl. K8, sc. A, et. 5,
ap. 23, sect. 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1591/2006, CUI RO18342154.
Societatea BUTTERFLY MEDIA - SRL este operator de date cu caracter personal, în sensul
Legii nr. 677/2001, înregistrat în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal la
ANSPDCP sub nr. 28902/2012. În continuare, Societatea BUTTERFLY MEDIA - SRL va fi
denumită “Organizator”.
1.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării
concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a
publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare pe website-ul fiecarui blogger
participant la concurs.
Publicul şi participanţii vor fi înştiinţaţi prin intermediul paginilor de web ale bloggerilor ce
participă la campanie unde este va fi publicat prezentul regulament.
Art. 2 Durata acţiunii şi aria de desfăşurare a concursului:
2.1 Concursul “Campanie Alpha Bank pentru cardurile de cumpărături” este organizat
începând din data de 28.04.2015, până la data de 24.05.2015 ora 12:00 PM, ora României şi se
va desfăşura pe teritoriul întregii ţări, în spaţiul virtual corespunzător paginilor de web ale
bloggerilor participanţi, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Lista
website-urile bloggerilor va fi anexată prezentului Regulament.
2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta oricând concursul sau de a prelungi perioada
concursului pe parcursul derulării acestuia. Încetarea concursului înainte de termen, sau, după
caz, prelungirea perioadei de desfăşurare nu dau dreptul participanţilor la vreo despăgubire din
partea Organizatorului pentru prejudiciile directe sau indirecte, previzibile sau nu, de orice
natură, eventual suferite de participant ca urmare a unei astfel de situaţii.
Art. 3 Condiţiile de participare:
3.1 Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe website-ul fiecarui blogger participant.
3.2 Are drept de participare orice vizitator care îndeplineşte simultan toate condiţiile de mai jos:
• orice utilizator care accesează website-ul fiecărui blogger participant;
• este de acord cu preluarea următoarelor date personale: nume, oraş, telefon şi adresa de email.
• este de acord cu condiţiile concursului, cât şi publicarea numelui său pe diferite materiale
promoţionale ale campaniei conform legislaţiei în vigoare;
• este cetăţean român sau rezident pe teritoriul României la data înscrierii în concurs;
• confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu
termenii şi condiţiile precizate de acesta.

3.3 Fiecare utilizator se va putea înscrie o singură dată în acest concurs.
3.4 Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect îndatoririlor din concurs şi
care oferă datele reale de identificare menţionate mai sus.
3.5 Nu au drept de participare angajaţii ori colaboratorii organizatorului şi rudele de gradul I ale
acestora.
Art. 4 Protecţia datelor personale.
4.1 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie,
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa
justiţiei.
4.2 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în
concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor, precum şi în promovarea
produselor sale, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 5 Modul de desfăşurare al concursului:
5.1 Participanţii vor afla mecanismul de concurs pe site-ul fiecărui blog pe care se vor desfasura
campaniile, astfel:
5.1.1. campania cu premiu constând într-un voucher:
• www.fashionandbeauty.ro
• www.frommonawithgloss.ro
• http://razvanpascu.ro/
• www.ioanadumitrache.ro
• http://www.lauraadamache.ro/
• http://bogdanadobre.ro/
• http://miu-miu.ro/
• http://www.laurasava.ro
5.1.2. campania cu premiul constând într-un brunch:
• http://www.fashionavecpassion.ro/
• http://www.anamorodan.com/
5.2 Orice participant care locuieşte în România se poate înscrie în concurs accesând una dintre
paginile de web de concurs, menţionate mai sus, în perioada 28.04.2015 – 24.05.2015.
Formularul de înscriere solicită adresa de email, cât şi date personale conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 6 Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor:
6.1 Concursul se va încheia pe 24.05.2015, ora 12:00 PM (ora României).
6.2 Toţi participanţii care s-au înscris la concurs până la data de 24.05.2015, ora 12:00:00 PM
(ora României) şi care întrunesc condiţiile prezentului Regulament vor intra în tragerea la sorţi
pentru premiile concursului.
6.3 Stabilirea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi pe site-ul: http://www.random.org/, în
25.05.2015, ora 00:00 AM (ora România) şi va fi înregistrată de către un membru al echipei
organizatorului şi va constitui proba justificatoare. Câştigătorii vor fi anunţaţi printr-un email

individual trimis pe adresa de e-mail cu care s-au înregistrat pe pagina de concurs şi vor fi
anunţaţi pe blogurile participante.
Art. 7 Premiile:
7.1 Vor exista 24 de premii ce reprezintă vouchere de cumpărături, fiecare în valoare de
100 (unasută) lei, la Baneasa Shopping City, valoarea totală a acestor premii fiind de 2.400 (două
miipatrusute) de lei si 2 premii in valoare de 400 lei fiecare, constând în câte o masă tip brunch,
acordata la Radisson Blu, in intervalul orar 12:30-16:30, în valoarea totala a acestor premii fiind
de 800 de lei. Data şi ora pentru brunch-uri vor fi stabilite de comun acord cu bloggeritele şi
câştigătorii.
7.2 Dacă până la data de 02.06.2015, unul sau mai mulţi câştigători nu răspund invitaţiei de a-şi
ridica premiul, aceştia vor pierde dreptul de a-şi revendica premiile. În acest caz, se va acorda
premiul următoarelor persoane de pe listele extrase prima dată, pentru fiecare concurs organizat
pe fiecare pagină de web în parte. Dacă nici de data aceasta nu vor fi revendicate toate premiile,
organizatorul îşi rezervă dreptul de a încheia concursul şi de a nu mai acorda şi acele premii care
nu au fost revendicate.
7.3 Premiile se vor ridica, până la data de 02.06.2015, iar predarea lor se va face direct acestora,
în baza CI valabilă la data acordării şi cu semnătură de primire.
7.4 Prezentul regulament de participare/desfăşurare, dar şi înregistrarea cu tragerea la sorţi, din
data de 25.05.2015, sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant pe website-ul fiecărui
blogger participant.
Art. 8 Substituirea premiului:
8.1 Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câştigat.
Art. 9 Responsabilitatea:
9.1 Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate
de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.
9.2 Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările
necâştigătoare.
9.3 Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
Regulament.
Art. 10 Publicarea regulamentului:
10.1 Regulamentul oficial al campaniei publicitare este publicat pe internet şi poate fi accesat pe
website-ul fiecarui blogger participant la campanie.
10.2 Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare.
Art. 11 Litigii:
11.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu îl vor înainta spre soluţionare instanţei competente române în a cărei rază
teritorială se găseşte sediul organizatorului.
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanţii accesând website-ul
fiecărui blogger participant la campanie.
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7.2 Dacă până la data de 15.06.2015, unul sau mai mulţi câştigători nu răspund invitaţiei de a-şi
ridica premiul, aceştia vor pierde dreptul de a-şi revendica premiile. În acest caz, se va acorda
premiul următoarelor persoane de pe listele extrase prima dată, pentru fiecare concurs organizat
pe fiecare pagină de web în parte. Dacă nici de data aceasta nu vor fi revendicate toate premiile,
organizatorul îşi rezervă dreptul de a încheia concursul şi de a nu mai acorda şi acele premii care
nu au fost revendicate.
7.3 Premiile se vor ridica, până la data de 15.06.2015, iar predarea lor se va face direct acestora,
în baza CI valabilă la data acordării şi cu semnătură de primire.
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