
SUMMER GIVEAWAY ! MARELE PREMIU ÎN VALOARE DE 325 LEI

De mai bine de un deceniu SisiCosmetice e alături de tine și îți oferă cea mai delicată îngrijire
când vine vorba de cosmetică facială sau corporală. Înainte de a încheia perioada de concedii de vară și
dacă-ți faci, încă, bagajul pentru vacanță, noi ți-am pregătit un giveaway util pentru rutina de îngrijire.
Ca vara să se încheie cu un ten spectaculos ! Câștigă Tu setul Antirid și Revigorant Vitamin C-Plus -
Dr. Spiller! O combinație de produse esențiale pentru îngrijirea tenului Tău.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI SUMMER GIVEAWAY

1. Data, locul  și perioada de desfășurare a concursului
Concursul va avea loc pe Facebook și se desfășoară în perioada de 8 iulie-15 septembrie 2022.
Marele premiu va fi ales prin tragere la sorți pe data de 15 septembrie 2022.

2. Dreptul de participare:
 Participanții să aibă vârsta minimă împlinită de 18 ani.
 Participanții pot fi persoane fizice sau juridice cu adresă de corespondență pe teritoriul 

României.

3. Condiții:
Ca să te inscrii la marea extragere trebuie să urmezi acești pași simpli:

1. Like & Share această postare: click aici
2. Like și Follow pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SisiCosmetice
3. Etichetează 3 prieteni în comentariu la această postare: click aici

4. Responsabilitate
 Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial.
 Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui

recurs.
 Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în 

vreo comunicare cu privire la concurs, câstigătorul, probleme procedurale sau rezultatele 
concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

 Comentariile repetate de pe același cont de Facebook NU constituie un avantaj, NU crește șansa
de câștig.

 Comentariile cu un limbaj neadecvat vor fi șterse. Organizatorul are dreptul să exclude din 
concurs concurenții care nu îndeplinesc cerințele regulamentului.

 Toate persoanele angajate sau aflate în grad de rudenie cu organizatorul, sunt excluse din 
concurs.

 Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate 
prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul 
încărcat. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
 Acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
 Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme 

ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează 
platforma de concurs, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a 
naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce 
nu țin de Organizatori;
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 Orice încercare de participare la concurs facută în afara perioadei definite în prezentul 
regulament;

 Pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea contului, a adreselor de e-mail ale 
participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac imposibilă 
contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;

 Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către Participant (întreruperea 
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date
de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a 
tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-
ului mobil folosit la accesarea platformei de concurs;

 Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către 
Organizator în regulament;

 Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial 
sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara 
controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil;

 Imposibilitatea Câstigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voința 
Organizatorului.

5. Protecția datelor personale
 În cadrul acestui concurs organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter

personal. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale 
participanților și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin regulament. 
Câștigătorii își dau acordul să furnizeze date (exclusiv) în scopul acordării premiului stabilit 
prin acest regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului regulament în 
măsură ce se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina Facebook. 
Modificările intră în vigoare numai după publicarea online. 

 Pentru mai multe informații privind protecția datelor cu caracter personal consultați legea Legea
nr. 190 din 18 iulie 2018.

 Fiecare participant își dă acordul cu privire la colectarea și prelucrarea informațiilor privind 
contul personal de Facebook și a datelor cu acest scop. 

 Datele personale nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: 
reclamă, marketing, publicitate.

 Participantul admite că furnizează datele sale personale în mod voluntar și că are dreptul de a 
accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca cele incorecte și de a se opune procesării
acestora. 

7. Încetarea înainte de termen a concursului
 Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță 

majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a 
continua concursul potrivit Regulamentului oficial. 

8. Regulamentul oficial al concursului
 Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul 

www.sisicosmetice  .ro. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se 
conformeze acestui Regulament oficial.

Mult succes tuturor participanților !
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