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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
“Cursa cadourilor 2 în 1” 

Perioada concursului: 14.12.2015 – 10.01.2016 
 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
 
1.1 Organizator al Concursului „Cursa cadourilor 2 în 1” este SC Sunshine Digital 
Communication, cu sediul în Str. Lucian Blaga 21, Otopeni, Ilfov. Concursul este organizat 
în numele şi pentru SC INTEL SOFTWARE DEVELOPMENT SRL, având sediul în strada G. 
Constantinescu, nr 3, clădirea BOC, intrarea C, etaj 4, sector 2, Bucureşti, CP 020339, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9979/2010, CUI RO27555127 şi vizează 
promovarea numelui, imaginii şi serviciilor companiei Intel.  
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE  
 
2.1 Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României şi va fi disponibil 
publicului la adresa:  
https://www.facebook.com/IntelRomania/app/1004623166299267/.    
2.2 Concursul va începe pe data de 14.12.2015 şi va dura până la 10.01.2016. 
 
SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 
 
3.1 La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cetăţeni români, de sex 
masculin sau feminin cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România. Nu pot 
participa la acest concurs angajaţii S.C SUNSHINE DIGITAL COMMUNICATION S.R.L. şi ai 
S.C. Intel Software Development S.R.L., precum şi rudele de gradul întâi (părinţi, copii) şi 
doi (fraţi, surori) ale angajaţilor companiilor menţionate. 
3.2 Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului 
Regulament. 
Prin participarea la concurs, participanţilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli 
suplimentare. 
 
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
4.1 Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să: 

 Acceseze pagina de Facebook Intel România: 
 https://www.facebook.com/IntelRomania/  

 Intre în aplicaţia „Cursa cadourilor 2 în 1” disponibilă la linkul:  
https://www.facebook.com/IntelRomania/app/1004623166299267/;  

 Accepte permisiunile standard cerute de Facebook: nume, adresa de e-mail, id 
de Facebook; Datele utilizatorilor vor fi folosite numai pentru desemnarea 
câştigătorului şi nu vor fi stocate ulterior. 

 Adune cel puţin 100 de cadouri în total. Dacă se loveşte de un obstacol înainte să 
adune cele 100 de cadouri, jocul ia sfârşit, dar utilizatorul poate reîncepe jocul , 
iar punctajul obţinut anterior rămâne salvat. Dacă se loveşte de un obstacol după 
ce a adunat cel puţin 100 de cadouri, utilizatorul este înscris în tragerea la sorţi. 

https://www.facebook.com/IntelRomania/app/1004623166299267/
https://www.facebook.com/IntelRomania/
https://www.facebook.com/IntelRomania/app/1004623166299267/
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SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIILOR 
 
5.1 Toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de la Secţiunea 2 şi 3 şi urmează paşii 
descrişi în Secţiunea 4 vor intra în tragerea la sorţi, care va fi efectuată folosind 
random.org pe data de 11.01.2016. Caştigătorul premiului va fi anunţat pe pagina de 
Facebook Intel România (https://www.facebook.com/IntelRomania) şi contactat pe 
email de către Organizator, de pe adresa concurs@sunshinedigital.ro. Din momentul 
afişării câştigătorului şi contactării lui, acesta are la dispoziţie 72 de ore să contacteze 
Organizatorul pe adresa de email: concurs@sunshinedigital.ro. Pentru a intra în posesia 
premiilor, câştigatorul trebuie sa trimită pe adresa organizatorului următoarele: copie 
după actul de identitate, pentru întocmirea procesului verbal şi adresa fizică  pentru 
livrarea premiului. Adresa de email, datele din actul de identitate şi adresa fizică ale 
câştigătorului vor fi folosite de organizator doar cu scopul de înmânare a premiului şi nu 
vor fi stocate ulterior. 
Dacă în termen de 72 de ore de la publicare şi contactare, câştigătorul desemnat şi 
anunţat pe pagina de Facebook Intel România nu contactează Organizatorul la adresa de 
email indicată, automat va fi efectuată o nouă tragere la sorţi şi desemnat alt câştigător 
al premiului. Procesul se va relua de 3 ori. Dacă după a treia tragere la sorţi, câştigatorul 
premiului nu contactează Organizatorul, premiul rămâne în posesia Organizatorului. 
Premiul nu poate fi preschimbat în bani. 
 
SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI 
 
6.1 În cadrul Concursului se va acorda următoarul premiu: 
1 X LAPTOP 2 ÎN 1 ASUS T100HA 
6.2 În cazul refuzului unui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui 
câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, 
refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară, etc), sau în cazul 
imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de 
atribuire a premiului, acesta rămânând în posesia Organizatorului.  
6.3 Premiul se va acorda conform secţiunii 5 din regulamentul oficial al concursului. 
Valoarea premiului oferit în cadrul concursului este de 1.999,90 lei. (TVA inclus) 
 
SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 
7.1 Prin înscrierea la Concursul „Cursa cadourilor 2 în 1”, participanţii sunt de acord să se 
conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament. 
7.2 Pentru mai multe detalii privind politica de confidenţialitate a SC INTEL SOFTWARE 
DEVELOPMENT SRL puteţi accesa Intel Privacy Notice 
 
SECŢIUNEA 8. TAXE  
 
8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul 

https://www.facebook.com/IntelRomania
mailto:concurs@sunshinedigital.ro
mailto:concurs@sunshinedigital.ro
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu 
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 
 
SECŢIUNEA 9. LITIGII  
 
9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva 
pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti române competente.  
 
 
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI  
 
10.1 Prezentul Concurs poate înceta înainte de data de 10.01.2016 în cazul apariţiei unui 
eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul 
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua 
prezentul concurs.  
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu 
poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta 
din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 si 1083 C.civ. În cazul în care Organizatorul 
invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa 
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră . 
 
SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 
11.1 Regulamentul Concursului “Cursa cadourilor 2 în 1” poate fi solicitat în scris la 
adresa Organizatorului, cu punct de lucru în Şos. Nicolae Titulescu 1, bloc A7, scara C, 
apartament 77, sector 1, Bucureşti, cu menţiunea “pentru Concursul Cursa cadourilor 2 
în 1”. 
 
 
DATA: 
 
14.12.2015 


