Regulament Oficial
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania “ECHIPA ZDRAVĂNĂ”este organizată și desfășurată de SC SAFIR SRL, societate cu răspundere
limitată din România, cu sediul în localitatea Văleni, județul Vaslui, cod poștal: 730232, având Codul
Unic de înregistrare RO 822044, J37/513/1991 reprezentată de Safir George, în calitate de Director
Executiv (denumită în continuare "Organizator").
Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al
acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul
Oficial este întocmit și va fi facut public prin vizitarea site-ului www.safir.ro
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca
astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificari
pe www.safir.ro .
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României.
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania “ECHIPA ZDRAVĂNĂ” va fi lansată la data de 10 august 2015 și va dura până la data de 24
septembrie 2015, ora 20.00. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial. Premiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie revendicate în
maxim 5 zile calendaristice de la data anunțării câștigătorului.
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Campania “ECHIPA ZDRAVĂNĂ” se adresează doar angajaților Grupului de firme Safir (societățile
comerciale AAS S.R.L., Nutriva S.R.L., Safir S.R.L., Safi-Star S.R.L., Sagem S.R.L.). În contul acestora, pe
www.zdravanmoldovenesc.ro se vor încărca maxim 4 fotografii diferite cu persoane îmbrăcate în
tricoul Zdravăn Moldovenesc.
22 de angajați care obțin cele mai multe voturi cumulate pe toate fotografiile încărcate și încă 2
angajați cu cele mai creative fotografii vor câștiga pe loc o excursie.
Câștigarea premiilor.
Acțiunile pe care participantul trebuie să le îndeplinească sunt:
1. Să intre pe site-ul www.zdravanmoldovenesc.ro și să încarce cu datele lui personale maxim 4
fotografii cu tricoul Zdravăn Moldovenesc.
2. Să fie creativ și să adune cât mai multe voturi.
3. Primii 22 de angajații care cumulează în numele lor cele mai multe voturi vor câștiga pe loc câte
o excursie.
4. 2 dintre cei mai creativi angajați vor primi, în urma jurizării tuturor fotografiilor, câte o excursie.
Comisia de jurizare va fi formată din Managementul Grupului de firme Safir și agenția
Artvertising. Acordarea acestor premii se face cu condiția ca angajatul să fi obținut un total de
minim 100, adunând numărul de like-uri, share-uri și comentarii, pe pagina sa personală de
facebook, la postarea prin care a dat share link-ului din site.
Premiile campaniei:
În data de 26 septembrie 2015 sunt acordate premiile campaniei, constând în:
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 22 de excursii. Premiile vor fi oferite angajaților care obțin cel mai mare punctaj, adică cel mai
mare nr de voturi la toate fotografiile încărcate în numele lor.
 2 excursii speciale. Premiile de creativitate vor fi oferite în urma jurizării tuturor fotografiilor
participante în concurs de către o comisie formată din Managementul Grupului de firme Safir și
agenția Artvertising. Acordarea acestor premii se face cu condiția ca angajatul să fi obținut un
total de minim 100, adunând numărul de like-uri, share-uri și comentarii, pe pagina sa
personală de facebook, la postarea prin care a dat share link-ului din site.
Excursiile sunt de 3 zile, în România, în luna octombrie, într-o locație care va fi anunțată ulterior.
Fotografiile încărcate pe www.zdravanmoldovenesc.ro în care nu apare în mod vizibil tricoul Zdravăn
Moldovenesc și cele care conțin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini defăimătoare,
ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială,
etnică, cele care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe
funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini vor fi eliminate fără a anunța prealabil.
Angajații își asumă întreaga responsabilitate asupra fotografiilor publicate în numele lor și își asumă
orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din participarea la acest concurs a
minorilor sau a persoanelor care apar în fotografii, conform legislației civile. Înainte de a trimite o
fotografie, orice angajat va cere acordul expres tuturor persoanelor care apar în fotografie trimisă cu
privire la participarea acestora la concurs, dar și acordul parintelui sau tutorelui legal, în cazul
minorilor. Angajatul acceptă să încarce fotografii cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un
spațiu public și nu lezează dreptul persoanei la viața privată.
Angajații au obligația de a verifica permanent fotografiile publicate în numele lor și de a semnala
eventualele fotografii care nu respectă prevederile din regulamentul concursului, în vederea eliminării
acestora. Solicitările de eliminare a unor imagini pot fi trimise pe email, la adresa marketing@safir.ro
cu link-ul imaginii/imaginilor care se doresc eliminate.
În cazul în care un participant va încerca fraudarea voturilor, Grupul de firme Safir își rezervă dreptul de
a exclude din concurs angajatul în numele căruia s-au semnalat fraude.
Votarea galeriei de fotografii ale unui angajat se poate face direct în site, pe
www.zdravanmoldovenesc.ro, în secțiunea ECHIPA ZDRAVĂNĂ, accesând galeria foto, prin apăsarea
butonului “VOTEAZĂ-MĂ!”
Un angajat nu poate câștiga mai mult de un premiu. În cazul în care, angajatul câștigător nu își
revendică premiul în maxim 5 zile, se va selecta următorul angajat cu punctaj maxim din clasament. Se
va acorda premiul următorului angajat cu punctaj maxim din clasament.
Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.
Câștigătorii premiilor se vor adresa departamentului de marketing al Grupului de firme Safir (contact
direct, telefonic la numărul 0751090420, pe email la adresa marketing@safir.ro) pentru a-și revendica
premiul.
SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
Pentru revendicarea premiilor de concurs, câștigătorii vor fi contactați de către Managementul
Grupului de firme Safir și au obligația ca în termen de 5 zile să revendice premiul prin modalitățile de
mai sus.
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Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia conform prezentului
Regulament. De asemenea, numele lor, precum și fotografia lor cu premiul revendicat și personalizată
cu imaginea Zdravăn Moldovenesc, vor fi postate pe site-ul organizatorului și pe pagina de Facebook a
brand-ului. Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de contact și nu
poate fi contactat într-un termen de 5 zile de la anunțarea lui, i se va retrage premiul. Premiile sunt
nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei persoane decât câștigatorului.
Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul ca
numele câștigătorilor și fotografiile lor să poată fi facute publice și utilizate gratuit în materiale audio,
foto și video de către Organizator. Câștigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declarație
scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul.
SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează pe site-ul
www.zdravanmoldovenesc.ro texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini defăimătoare,
ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială,
etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe
funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini.
Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza campaniile din diverse
motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile,
device-urile folosite etc.
Prin participarea la campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să
respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a
participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine
corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a
premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de
utilizare pentru premiile acordate.
SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
La această Campanie participă angajații Grupului de firme Safir.
Revendicarea premiilor reprezintă un acord de asumare a Termenilor si Condiţiilor stipulate în Regulamentul
Oficial al campaniei.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi
câştigurile acordate în cadrul acestei campanii. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.safir.ro,
www.zdravanmoldovenesc.ro şi pe pagina de Facebook Zdravăn Moldovenesc și Safir, în conformitate cu
prevederile Secţiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor
personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea
datelor personale ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participanţii la campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform
Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de
intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
Prin simpla participare la campanie şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor
personale pe site-ul www.zdravanmoldovenesc.ro şi pe pagina de Facebook Zdravăn Moldovenesc și Safir,
participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în
viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanţii cu privire la
noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de marketing. Participanţii sunt de acord ca datele lor de
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identificare să poată fi utilizate pentru a primi informaţii cu caracter comercial. La cererea expresă, în scris, a
participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
SECŢIUNEA 9. ALTE TAXE
Organizatorul este răspunzător pentru plata impozitului legat de premiile oferite, orice alte obligaţii de natură
fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în
cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie.
SECŢIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române
competente.
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesând site-ul www.safir.ro și
www.zdravanmoldovenesc.ro. Prin participarea la această campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.
CONDUCEREA
SC SAFIR SRL
Safir George
Director Executiv
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