REGULAMENT GIVEAWAY EUFONIA MUSIC STORE

1.

Organizator

Concursul este realizat de către compania EUFONIA MUSIC STORE S.R.L. cu sediul pe Aleea
Albăstrelelor nr 11, jud. Cluj, cod unic de inregistrare RO37201984, număr de înregistrare la Registrul
Comertului J12/949/2017.
2. Temeiul legal
Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea
şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.
Concursul se desfășoară conform regulilor regăsite în prezentul regulamentul și este obligatoriu pentru toți
participanții la Giveaway. Regulamentul este publicat la adresa https://www.eufoniastore.ro/regulamentgiveaway.pdf și poate fi consultat în mod gratuit.
Toți participanții la Concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.
3.

Perioada de desfasurare

Concursul se desfășoară în perioada 19.10.2021 - 21.10.2021, datele de începere sau finalizare putând fi
modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de vointa organizatorului.
Câștigătorul concursului va fi anunțat pe pagina de Instagram „eufoniastore” și pe pagina de Facebook
„Eufonia Music Store”, în data de 22.10.2021. Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe pagina
de Facebook și pe site-ul www.eufoniastore.ro.
4.

Locul de desfășurare al concursului

Concursul se organizează și desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginii de Facebook
„Eufonia Music Store” și a paginii de Instagram „eufoniastore”.
5.

Dreptul de participare la concurs

În cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul
României, având o vârstă minimă de 18 ani la data începerii concursului. Angajații firmei Eufonia Music
Store nu vor putea participa la concurs. Toți participanții trebuie să aibă conturi de Instagram și/sau
Facebook reale, active și publice.
6.

Premiul

Premiul Concursului este oferit de către Eufonia Music Store S.R.L. și constă în:
1.
J. S. Bach - Sonatele și Partitele pentru vioară solo - BWV 1001-1006 identificate în website cu
codul BA-5256
2.
J. S. Bach - Trei sonate pentru viola și clavecin - BWV 1027-1029 identificate în website cu codul
BA-5186
3.
J. S. Bach - 6 suite pentru violoncel solo - BWV 1007-1012 identificate în website cu codul BA5210
4.
František Hertl - Sonata pentru contrabas și pian identificate în website cu codul BA-11530

7.

Condiții participare

Pentru a intra în cursa de câștigare a seturilor de corzi, participanții trebuie să îndeplinească următorii pași:
•

LIKE & SHARE la postarea oficială a concursului

•
COMMENT la postarea oficială a concursului în care să dea TAG unui număr nelimitat de prieteni
din domeniul muzical și SĂ SCRIE INSTRUMENTUL pentru care dorește să se înscrie în concurs,
variantele fiind: VIOARĂ SAU VIOLĂ SAU VIOLONCEL SAU CONTRABAS.
•

LIKE la pagina oficială Facebook Eufonia Music Store – “EufoniaStore

https://www.facebook.com/EufoniaStore
sau
la pagina oficială Instagram – ”@EufoniaStore”
https://www.instagram.com/EufoniaStore/

•

Contul de Facebook și/sau Instagram să fie ACTIV

•

Participanții se pot înscrie în concurs pentru o singură știmă
8.

Regulamentul Concursului

Deciziile de acordare a premiului aparțin în totalitate brandului Eufonia Music Store. În această campanie
nu au voie sa participe persoanele juridice, vanzătorii și patronii magazinelor, angajații Eufonia Music Store ți
toți cei implicati în organizarea acestei campanii. Vârsta minimă pentru participare este de 18 ani. Pentru
participanții minori, regulamentul campaniei impune ca aceștia să aibă acordul unui părinte, tutore sau
persoană responsabilă legal a acestora. Participanții se pot înscrie în concurs pentru un singur set de corzi.
Participarea la această campanie implică cunoașterea si acceptarea integrală expresă si neechivocă a
prezentului regulament. Vor fi eligibili pentru extragere doar participantii care îndeplinesc toate condițiile
de participare la concurs. Dacă din cauza setărilor de confidențialitate / Privacy ale participantului sau din
orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alți participanți, Organizatorul
îsi rezervă dreptul de a nu include participantul aflat în această situație în concurs. Organizatorii își rezervă
dreptul de a anula participarea concurenților care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj
licențios sau a căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv. Premiile se acorda
pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal de predare-primire. In cazul în care, în urma
verificărilor desfășurate de către organizator, rezultă că în procesul de participare nu a fost respectat
prezentul regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca

rezultat a unor astfel de activități. Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea
prevederilor prezentului Regulament.Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
1. Scopul
Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informatiilor cu caracter personal operate de
către firma Eufonia Music Store S.R.L. prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată,
procedura protejează dreptul la viața intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate
de Operator.

2. Securitatea și confidențialitatea datelor
Datele prelucrate de către Operator sunt stocate într-o bază de date computerizată proprie, la care au acces
doar angajații Operatorului. Operatorul își ia angajamentul să nu înstrăineze niciunei terțe părți aceste
informații și să nu le folosească în alte scopuri decât cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurată
prin intermediul parolelor sistemului informatic și lipsa accesului extern la baza de date.

