REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Tombola Academia Părinților Lifeline Online”

SECTIUNEA 1.
ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Tombola Academia Părinților Lifeline Online” este SC
Lifeline Services SRL cu sediul in Sos Virtutii, nr. 19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti,
telefon: 021/222 16 51 (denumit in continuare “Organizator”). Concursul se va
desfasura sub prevederile acestui regulament (denumit in continuare “Regulament”)
care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligatia de a anunta in prealabil.
SECTIUNEA 2.
MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
Concursul se desfasoara online la linkul https://www.lifelinecelulestem.ro/academiaparintilor-lifeline-curs-puericultura-online-gratuit/ in perioada 01.08 - 30.09.2020 si se
adreseaza viitorilor parinti care participa la cursul online de îngrijire nou-născut susținut
de Lifeline. Pentru a participa la tombola, fiecare concurent trebuie sa se inscrie la
Cursul Academia Parintilor Online, completand corect si complet toate campurile din
formularul de inscriere disponibil pe website:
• Numele
• Prenume
• Judet
• Email
• Telefon
• Data probabila a nasterii
• Maternitate
• Doctor

SECTIUNEA 3.
PREMIILE CONCURSULUI
In cadrul acestui concurs se vor acorda 10 premii, pe care le vom anunta in curand:
10. Va fi anuntat
9. Va fi anuntat
8. Va fi anuntat
7. Va fi anuntat
6. Va fi anuntat
5. Va fi anuntat
4. Va fi anuntat
3. Va fi anuntat
2. Va fi anuntat
1. Va fi anuntat
Castigatorii vor fi alesi in baza unei selectii de tip random, in data de 30.09.2020,
utilizand aplicatia pusa la dispozitie de website-ul random.org.
In cazul persoanelor desemnate castigatoare, premiile vor fi oferite doar dupa
verificarea veridicitatii informatiilor furnizate. Pentru validarea premiului vor fi
verificate urmatoarele informatii, in functie de situatie:
- Datele gravidei inscrisa in concurs
- Indeplinirea conditiilor de participare in acest Regulament.
Un participant poate castiga un singur premiu pe parcursul desfasurarii concursului.
In cazul in care unul dintre castigatori nu poate fi contactat deoarece a furnizat date
gresite in momentul completarii formularului de inscriere sau nu poate fi contactat in
termen de 7 zile de la momentul extragerii, premiile se reporteaza la urmatoarele
persoane din lista generata de random.org.

Daca castigatoarele extrase nu indeplinesc toate conditiile mentionate in acest
Regulament, premiile se reporteaza la urmatoarele persoane din lista generata de
random.org.
SECTIUNEA 4.
CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de inscriere in concurs:
o

Se pot inscrie la acest concurs:
▪

femeile insarcinate (la momentul inscrierii in concurs)

o

Inscrierea la concurs este conditionata de completarea tuturor campurilor
din formularul de inscriere completat online.

o

O persoana se poate inscrie o singura data, cu un singur nume pe toata
perioada concursului, mentionata in prezentul Regulament.

o

Nu se pot inscrie in concurs angajatii Companiei Lifeline, membrii familiilor
acestora (copii, parinti, surori, sotie, rude pana la gradul II).

o

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs peroanele care
au furnizat date incorecte in momentul inscrierii.
SECTIUNEA 5.
LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

Acest concurs se desfasoara online la linkul precizat in acest Regulament.
SECTIUNEA 6.
DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR
Castigatorii vor fi alesi in baza unei selectii de tip random, efectuata in data de
30.09.2020 prin intermediul www.random.org/lists.
Anuntarea castigatorilor si contactarea acestora se va face in maxim 48 ore de la
extragere. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in decurs de 7 zile din
momentul extragerii, premiul se reporteaza la urmatoarele persoane din lista generata
de random.org.
SECTIUNEA 7.
CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI DREPTUL LA IMAGINE
Organizarea prezentului concurs se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal si pentru libera circulatie a acestor date. Participarea la concurs implica in mod
expres si fara echivoc ca numele si prenumele sa fie facute publice. Prin inscrierea la
concurs, concurentii isi exprima in mod expres si fara echivoc acordul ca datele lor
personale sa fie folosite in scopul comunicarii cu ei si pentru validarea si acordarea
premiului.
Lifeline Services SRL este operator autorizat sa prelucreze date cu caracter personal,
inregistrat sub nr. 12133 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.
SECTIUNEA 8.
ALTE PREVEDERI
Regulamentul de desfasurare al concursului poate fi consultat in mod gratuit accesand
site-ul www.lifelinecelulestem.ro. Eventualele reclamatii legate de concurs se vor putea
face la adresa de e-mail: info@lifeline.com.ro, pana in ultima zi a concursului.
Eventualele neintelegeri aparute intre Lifeline Services SRL si concurenti, decurgand
din executarea si interpretarea prezentului concurs si a acestui Regulament, se vor
rezolva intr-o maniera amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
soluţionate de catre instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
Orice abatere de la prevederile acestui concurs, va avea ca rezultat descalificarea
concurentilor.

