
REGULAMENTUL OFICIAL AL GIVEAWAY-ULUI - SEDINTA FOTO DE PORTRET 

19 Mai - 15 Iunie 2022 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI  

1.1. Organizatorii GIVEAWAY-ului - SEDINTA FOTO DE PORTRET (denumit in continuare „Giveaway”) sunt 

S.C CRILEX CREATIVE SOLUTIONS S.R.L – cu sediul în Bucuresti, str. Sergent Nitu Vasile nr. 28, cod fiscal 

42775584 și Registrul Comertului J40/8006/2020 (denumit în continuare „Organizatorul”)  

Si 

S.C CLOTHING PERSONAL SHOPPER S.R.L (Dana Tacea Stilist Vestimentar) – cu sediul in Bucuresti, Str. 

Raul Doamnei, nr.3, bl. C3, ap.26, sector 6, cod fiscal 36623093,  si Registrul Comertului J40/13376/201 

(denumit in continuare “Colaboratorul”) 

1.2. Giveaway-ul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare 

„Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti Participanții. Organizatorul iși rezerva dreptul de a 

modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera 

in care a fost facuta si informarea initiala.  

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII GIVEAWAY-ULUI  

2.1. Campania se va desfasura in perioada 19 mai (20:00:00) – 15 iunie 2022 (24:00:00), in acord cu 

prevederile Regulamentului (denumita in continuare „Perioada Giveaway-ului”), regulamentul putand fi 

accesat printr-un link in postarea care anunta Giveaway-ul, pe pagina de facebook atat a 

Organizatorului: https://www.facebook.com/portretultau.foto cat si a Colaboraboratorului: 

https://www.facebook.com/Dana-Tacea-fashion-stylist-193767401058761 

2.2. Organizatorul iși rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul in mod unilateral si 

respectand dispozitiile legale in materie, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, 

urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin o ora inaintea intrarii in vigoare. 

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

3.1. Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex 

sau religie, rezidente in Romania, cu varsta de minimum 18 ani, care respecta conditiile Regulamentului 

si care urmeaza indicatiile stipulate in acesta pentru a-si valida participarea. In cadrul Campaniei nu pot 

participa angajati ai Organizatorului, ai Colaboratorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. 

Participarea la Campanie are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei 

constrangeri a prevederilor Regulamentului. 
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3.2. Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantului care indeplineste conditiile impuse de 

Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica un Participant in cazul in care participarea 

acestuia este susceptibila de frauda. 

3.3. Castigatorul va avea la dispozitie 10 de zile lucratoare pentru a confirma revendicarea premiului si 

pentru a agrea impreuna cu Organizatorului o data exacta (dar nu mai tarziu de 1 luna de la sedinta de 

Consultanta Vestimentara) - la care poate veni sa beneficieze de premiu – SEDINTA FOTO DE PORTRET. 

3.4. Organizatorul are la dispozitie maxim 10 zile lucratoare, dupa primirea informatiilor mai sus 

specificate, sa verifice si sa confirme caștigatorului disponibilitatea pentru rezervarea datei specificate 

de caștigator. 

3.5. Participarea la Giveaway implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin 

participarea la Giveaway, fiecare Participant declara ca este de acord si agreeaza in mod integral 

termenii Regulamentului. 

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

4.1. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la 

Giveaway in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter 

Personal (GDPR). Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, 

modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile 

Regulamentului GDPR. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 

acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 

legate de situatia lor particulară, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari. 

4.2. Participantilor la Giveaway in calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au 

conform Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR). 

4.3. Participarea la Giveaway constituie acordul potentialului castigator referitor la faptul ca numele lui 

va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in material publicitar de catre 

Organizator/Colaborator fara niciun fel de plata aferenta. 

4.4. Datele castigatorului se vor pastra in contabilitatea Organizatorului, conform legislatiei fiscale. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL GIVEAWAY-ULUI 

5.1. GIVEAWAY-UL SEDINTA FOTO DE PORTRET se desfasoara pe pagina de Facebook atat a  

Organizatorului: https://www.facebook.com/portretultau.foto cat si a Colaboratorului: 

https://www.facebook.com/Dana-Tacea-fashion-stylist-193767401058761 

5.2. Giveaway-ul urmareste extragerea castigatorului, pe data de 17 iunie 2022, din numarul celor care 

respecta pasii de concurs:  

- Like celor doua pagini de Facebook:  

https://www.facebook.com/Dana-Tacea-fashion-stylist-193767401058761


- https://www.facebook.com/portretultau.foto 

- https://www.facebook.com/Dana-Tacea-fashion-stylist-193767401058761 

- Achizitionarea unei sedinte de "Consultanță vestimantară la shopping" de la Dana Tacea 

(https://danatacea.ro/sesiune-shopping/) 

5.3. Toate conturile active si valide de Facebook, detinute de persoane reale, care vor da Like celor doua 

pagini de Facebook in intervalul 19 mai - 15 iunie 2022, si vor achizitiona o sedinta de "Consultanță 

vestimantară la shopping" de la Dana Tacea (https://danatacea.ro/sesiune-shopping/) vor intra automat 

in lista utilizata pentru extragerea castigatorilor pentru acordarea premiului. 

5.4. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in sistem random online – la data si in conditiile 

mentionate in Sectiunea 7 – de catre membrii oficiali ai Organizatorului. 

5.5. Data limita de inscriere la Giveaway este 15 iunie 2022 (24:00:00). 

5.6. Participantii care se vor inscrie la Giveaway dupa aceasta data si ora nu vor mai fi luati în 

considerare in procesul de validare si participare la tragerea la sorti pentru acordarea premiului oferit de 

Organizator. 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIUL OFERIT IN CADRUL GIVEAWAY-ULUI 

6.1. Premiul oferit in cadrul Giveaway-ului SEDINTA FOTO DE PORTRET se acorda primei persoane 

extrase random din randul tuturor celor care vor da Like celor doua pagini de Facebook mentionate 

anterior, cu condiția de a detine conturi reale si active de Facebook, si au achizitionat o sedinta de 

"Consultanță vestimantară la shopping" de la Dana Tacea (https://danatacea.ro/sesiune-shopping/). 

6.2. Anuntul castigatorului se va face prin tag in Facebook story pe paginile de Facebook ale 

Organizatorului si ale Colaboratorului, a contului extras random si prin mesaj privat. Castigatorul are la 

dispozitie 10 de zile lucratoare sa agreeze impreuna cu Organizatorul o data pentru sedinta foto de 

portret (dar nu mai tarziu de 1 luna de la sedinta de Consultanta Vestimentara). 

Organizatorul are la dispozitie 10 zile lucratoare sa verifice si sa confirme rezervarea conform 

informatiilor transmise de catre castigator. 

6.3. Valoarea totala a premiilor oferite este de 1017 Lei. 

6 4. Premiul consta in: 

O sedinta foto de portret in cadrul studioului foto Portretul Tau. 

Premiul include: 

- 10 fotografii editate 

- 4 printuri pe hartie fine art (alese din cele 10 imagini finale) 

- durata sedinta: 2 h  

- castigatorul se poate prezenta cu un numar nelimitat de tinute 
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- galerie online pentru vizualizarea si selectarea fotografiilor ce urmeaza a fi editate 

6.5 Daca in urma sedintei se doresc mai mult de cele 10 fotografii decat numarul oferit in pachet, se pot 

achizitiona suplimentar oricate fotografii se doresc, in schimbul unui cost de 75lei/fotografie editata. Nu 

se ofera in urma sedintei decat fotografiile editate incluse in pachet precum si fotografiile editate 

suplimentar contra-cost, daca acestea au fost solicitate. Nu se ofera fisierele brute ale fotografiilor. 

6.6 Data sedintei poate fi stabilita de comun acord cu castigatoarul, dar nu mai tarziu de 1 luna de la 

sedinta de Consultanta Vestimentara 

6.7 Premiul nu include: 

- transportul la locatie, acesta fiind in sarcina castigatorului 

- make-up artist sau hair-stylist (acestea pot fi achizitionate contra cost separat de catre castigator) 

6.8 In cazul in care castigatorul, din motive personale nu poate intra in posesia premiului, in perioada 

aleasa, dar instiinteaza Organizatorul cu minimum 3 zile inainte, se poate reprograma sedinta. 

In cazul in care castigatorul, din motive personale nu poate intra in posesia premiului, in perioada 

aleasa, dar NU instiinteaza Organizatorul cu minimum 3 zile inainte, acesta va pierde dreptul de a 

beneficia de premiu si nici nu va primi contravaloarea acestuia. 

6.9. In cadrul Campaniei, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau 

in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau 

mai multi terti. 

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 

7.1. Numele castigatorului va fi afisat pe pagina de Facebook a Organizatorului si a Colaboratorului, în 

Facebook Story, cu tag la contul castigator, cu indicarea premiului castigat. 

Acesta va fi anuntat in ziua de 17 iunie 2022. De asemenea, castigatorul va fi contactat prin mesaj privat 

de catre Organizator pe Facebook in aceeasi zi in care va fi comunicat numele lui pe pagina oficiala de 

Facebook in Story. 

7.2. Castigatorul va comunica, dupa caz: datele personale: nume complet, numar de telefon, adresa de 

email, fiind de acord sa fie contactat telefonic/pe email cu unicul scop de a stabili data de rezervare a 

sedintei foto, precum si alte informatii necesare: nume complet, număr de telefon, adresa fizica si de 

email. 

7.3. In cazul in care: 

Castigatorul premiului: 

- nu poate sau nu doreste sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul 

castigat sau 

- nu raspunde in curs de 10 de zile de la instiintarea prin mesaj privat, se va organiza o noua extragere 

random pentru a acorda premiul unui alt castigator. 



7.5. In cazul acordarii premiului catre un castigator rezerva, Organizatorul are la dispozitie 2 zile 

lucratoare pentru a contacta noul castigator si pentru a publica numele acestuia. 

7.6. In masura in care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibila acordarea premiului 

Giveaway-ului, acesta va ramane in patrimoniul Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL GIVEAWAY-ULUI 

9.1. Regulamentul Giveaway-ului, precum si eventualele sale acte aditionale sunt disponibile in mod 

gratuit pe site-ul Organizatorului portretultau.ro, putand fi accesate prin link-ul pus la dispozitie in 

postarea de pe Facebook care anunta inceperea Giveaway-ului. 

9.2. Participarea la Giveaway implica acceptarea irevocabilă si neconditionata a prevederilor 

Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. 

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile Regulamentului in masura in care 

se va impune acest lucru. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa 

publicarea online. Regulamentul Giveaway-ului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. 

9.4. In cazul nerespectarii Regulamentului de catre castigator, respectiv a conditiilor privind 

desfasurarea Giveaway-ului detaliate in Sectiunea 3, la art. 3.2., 3.3., 3.4., si 3.5., premiul castigat nu se 

va acorda. 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, Colaborator si Participantii la Giveaway se vor rezolva 

pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana. 

 

10.2. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Giveaway-ului ca 

urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau 

administrator ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. 

 

SECȚIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI 

11.1. Giveaway-ul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizia unilaterala a 

Organizatorului. 

 

S.C CRILEX CREATIVE SOLUTIONS S.R.L 

 


