
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Supravegheaza iubirea” 

Perioada campaniei: 6 Februarie – 14 Februarie 2014 

  

Capitolul 1. Organizatorul 

Organizatorul oficial al concursului „Supravegheaza iubirea” denumită în cele ce 

urmează ”Campania” este SC SPYSHOP SRL, cu sediul in Timisoara, Str. Sf. Ap. Petru si Pavel, 

nr.3, Timisoara, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/229/2009, contbancar 

RO60INGB0000999901396437deschis la ING Romania, reprezentata prin Sergiu Dangulea in 

calitate de Director General, denumit Organizator. 

 

Campania se desfăşoara pe http://www.facebook.com/spy.shopro 

 

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, 

denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”. 

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe durata 

Campaniei pe pagina oficiala de Facebook, Spy Shop. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul, completarea şi/sau 

modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publicului. 

 

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei 

2.1. Campania se va desfăşura în perioada: 6 Februarie – 14 Februarie 2015 pe pagina de 

Facebook https://www.facebook.com/spy.shopro. 

 

Capitolul 3. Drept de Participare 

3.1. La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cetăţeni români, fara limita de varsta. Nu 

pot participa la aceasta Campanie angajaţii Organizatorului, ai Agentiei şi rudele acestora de gradul 

I (părinţi, copii) şiII (fraţi, surori). 

 

Capitolul 4. Mecanismul Campaniei 

4.1. Scrie un comentariu la postul nostru de pe Facebook in care sa povestesti care a fost cel mai 

placut mod in care te-a surprins persoana iubita cu un cadou, o surpiza etc., foloseste hashtag-ul 

#valentinespyday, da share(distribuie) postarii si intri automat in concurs. 

 

Capitolul 5. Oferite în cadrul Campaniei 

5.1. Încadrul Campaniei se vor acorda 3 premii constand in: o camera atasabile pentru sporturi 

extreme, o camera de supraveghere dome si un router wireless TP-LINK 300Mbps. 

5.2. Valoarea totală neta a premiilor oferite prin intermediul acestei Campanii, este de aproximativ 

700 lei. Nu se poate acorda contravaloarea în bani sau schimbarea premiilor. 

5.3. Castigatorii vor fi desemnati in functie de numarul like-urilor primite. 

5.4. Castigatorii vor fi anuntati pe Facebook in data de 16 Februarie 2014. Castigatorii trebuie sa 

trimita un mesaj privat pe pagina http://www.facebook.com/spy.shopro, care sa contina o modalitate 

de contact. 

http://www.facebook.com/spy.shopro
https://www.facebook.com/spy.shopro
https://www.facebook.com/spy.shopRO/photos/a.399028046834527.88628.143926602344674/773772089360119/?type=1&theater
http://www.facebook.com/spy.shopro


5.5. Incazul in care castigatorii nu pot fi contactati in termen de 7 zile Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a nu mai selectiona un alt castigator. 

 

 

Capitolul 6. Litigii şi legea aplicabilă 

6.1.Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii, pe de 

altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi 

soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente. 

6.2.Legea aplicabila acestui Regulament este legea română. 

 

Capitolul 7. Încetarea Campaniei 

7.1. Campania încetează prin următoarele modalităţi: 

prin ajungere la termen; 

prin apariţia unui caz de forţă majoră; 

din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania 

prin decizia Organizatorului. 

7.2. Însituaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire 

la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire. 

7.3. Încetarea înainte de termen va fi adusă la cunoştinţa publicului 

 

Capitolul 8. Date personale 

8.1. Organizatorul se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

8.2. Prin simpla participare la Campanie şi trimiterea datelor personale către Organizator, 

participanţii sunt de acord ca datele lor si pozele trimise săintre în baza de date a Organizatorului, să 

fie prelucrate şi folosite înviitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, 

pentrua informa participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de 

marketing. La cererea expresa, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor 

personale 

 

 

SPYSHOP SRL 

Prin împuternicit 

 


