
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Concurs WoodstockShop de Craciun” 

ORGANIZATA IN PERIOADA 09.12.-15.12.2019  

 SECȚIUNEA I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Organizatorul Campaniei Promotionale „Concurs WoodstockShop de Craciun” este WoodstockShop 

România.  

 SECȚIUNEA II. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI  

Concursul se va desfasura in perioada 09.12.-15.12.2019, ora 23:59 pe pagina de Facebook 

WoodstockShop Romania: 

https://business.facebook.com/WoodstockShop.ro/?business_id=499079020576010 

 SECTIUNEA III. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE  

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau 

religie, rezidente in Romania, majore care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza 

indicatiile prezente in acest Regulament, pentru a-si valida participarea.  

 SECTIUNEA IV. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

Vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină 
concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția 
datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.  
 
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția 
datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să 
prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani. 
 
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm:  
 
În cadrul acestui concurs vom folosii: numele, prenumele și adresa de livrare, a căștigătorului.  
 
Datele dumeavoastră nu vor fi transmise către nici o terță parte. 
  
În ce scop vom prelua datele cu character personal: 
 
Datele cu caracter personal vor fi folosite exclusive pentru livrarea premiului către câștigătorul 
concursului.  
 
 
SECTIUNEA V. MECANISMUL CAMPANIEI  

Participanții la campanie trebuie să intre pe pagina de Facebook WoodstockShop România, să dea Like 

postării concursului, să răspundă printr-un comentariu, la întrebarea: „Care e cel mai frumos cadou pe 

care l-ai făcut cuiva?”  

Este interzisă participarea cu mai multe conturi de Facebook, ale aceleiași persoane. Conturile false vor 

fi descalificate din concurs.  

https://business.facebook.com/WoodstockShop.ro/?business_id=499079020576010


 SECȚIUNEA VI. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA  

Premiul acordat este un set brațară-cercei: https://woodstockshop.ro/produs/bratara-teresa/ , 

https://woodstockshop.ro/produs/cercei-stay-in-style/.  

 SECȚIUNEA VII. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR  

Anunțarea câștigătorilor se va face în data de 16 decembrie 2019. 

Pentru validare, câștigătorii vor fi rugați să furnizeze datele personale (nume, prenume și adresa 

completă), printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook WoodstockShop România.  

Alegerea câștigătorului se va face prin random.org  

 

https://woodstockshop.ro/produs/bratara-teresa/
https://woodstockshop.ro/produs/cercei-stay-in-style/

