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Regulamentul Concursului 
“Giveaway de Mărtişor” 

 
1. Organizator 
Concursul este organizat de SC ART GIOIELLI SRL, persoană juridică română cu sediul în Str. 
Doicesti, nr.6, bl. B5, ap.12, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/17688/2019, Cod unic de înregistrare RO42062130, email: artgioiellisrl@gmail.com. 
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament  (denumit în cele ce urmează 
“Regulamentul”), ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Meta 
(Instagram) nu este partener al Organizatorului şi nu are niciun fel de implicare în 
desfăşurarea acestui concurs. 
 
2. Locul de desfăşurare al concursului: Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg 
teritoriul României, în spaţiul virtual corespunzător paginilor de Instagram 
@trollbeads.romania şi @inaraicu în perioada 01 - 09.03.2023, ora 23.59. 
 
3. Perioada de desfăşurare al concursului: Concursul se desfăşoară în perioada 01 - 
09.03.2023, ora 23.59, iar câștigătorul va fi anunțat, printr-un update la postare, în spaţiul 
virtual corespunzător paginilor de Instagram @trollbeads.romania şi @inaraicu, cel tarziu pe 
data de 12 martie. 
 
4. Dreptul de participare şi condiţii: Poate participa la acest concurs orice persoană fizică sau 
juridică.  Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârsta de 18 ani neîmplinită confirmă 
si garantează că deţin acordul părinţilor de a participa în Concurs. 
Nu au dreptul să participe în Concurs angajaţii organizatorilor si nici rudele de gradul intai si 
afinii (soţ/soţie/copii) acestora. 
 
Participarea la concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 
prezentului Regulament.  
 
Organizatorul consideră participarea la acest concurs ca o acceptare implicită a acestui 
regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge de pe paginile de Instagram 
@trollbeads.romania şi @inaraicu comentariile care nu respectă cerinţa concursului, precum 
şi orice înscrieri atunci când există suspiciunea de fraudare.   
 
Câştigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj 
privat pe conturile de Instagram @trollbeads.romania sau @inaraicu pentru a putea fi utilizate 
în procesul de desemnare si înmanare a premiului. Daca nu suntem contactati în decurs de 
maxim 48 ore, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de 
Câştigător. 
 

Pentru a se înscrie, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

“1. LIKE postării de pe paginile de Instagram @trollbeads.romania şi @inaraicu; 
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2. FOLLOW @trollbeads.romania și @inaraicu; 

3. TAG 3 femei speciale din viața ta.  

Orice share la tine în story ne-ar bucura tare mult, însă nu este pas obligatoriu.   

Mai multe comentarii, mai multe șanse de câștig, doar să etichetezi persoane diferite. 

Concursul se încheie pe 09 Martie, ora 23.59, iar câștigătoarea va fi anunțată aici, printr-un 
update la postare,  cel tarziu pe data de 12 martie.” 

 
5. Premii şi acordarea premiilor: Fiecare participant care respectă cerinţele concursului poate 
câștiga o ședință de automachiaj sau de machiaj profesional, la alegere, în valoare de 800 lei. 
Valoarea totala a premiului este de 800 lei. 
 
Doar participanții care respectă toate cerințele de concurs vor fi considerați eligibili. 
 
Organizatorul va trimite câștigătorului premiul prin curier, la adresa furnizată de acesta sub 
forma unui voucher sau premiul va putea fi ridicat din incinta Arc Maison, Str.Alexandru 
Constantinescu, nr. 69, sector 1, București. Data stabilirii ședinței de automachiaj sau make-up 
profesional se va stabili de comun acord între câștigător și doamna Ina Raicu. 
 
Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a 
primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să 
solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora. Premiul poate fi însă oferit cadou 
unei alte persoane stabilite de câștigător. 
 
Anunțarea câștigătorului se va realiza printr-un update la descrierea postării de Giveaway cu 
tag către contul acestuia. 
 
În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va organiza o noua extragere. 
 
Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul 
concurs. 
 
6. Regulamentul concursului: Regulamentul concursului este pus la dispoziţie persoanelor 
interesate, în mod gratuit, pe pagina www.trollbeads.ro/contact-us/regulamente-campanii/. 
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor 
prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă 
dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va 
impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina www.trollbeads.ro. 
Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea 
online. Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.  
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7. Litigii: Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva 
pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile 
terţilor sau ale altor instituţii asupra produselor considerate la concurs.  
 
8. Confidenţialitatea datelor - Prin inscrierea la acest concurs intelegeti si sunteti de acord cu 
faptul ca Organizatorul va solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele 
informatii necesare pentru identificarea dumneavoastra: nume, prenume; adresă de livrare, 
număr de telefon, adresă de e-mail, iar acestea să fie folosite de Organizator strict în vederea 
desfășurării concursului şi a livrării produselor. 
 
Dupa colectarea datelor dumneavoastra, Organizatorul: nu va instraina, inchiria sau vinde 
informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si 
publicitate, nu va furniza unor terti datele dumneavoastra de contact fara acordul 
dumneavoastra, cu exceptia cazurilor in care sunt solicitate de institutii ale statului legal 
abilitate.  
 
Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, au urmatoarele drepturi conform Regulamentului 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date: 
 

 dreptul de a fi informat; 
 dreptul de acces la date; 
 dreptul de a rectifica datele; 
 dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor; 
 dreptul de interventie asupra datelor; 
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
 dreptul de a fi uitat; 
 dreptul de a se adresa justitiei. 

 
 
10. Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs vă rugăm să vă adresaţi 
echipei de organizare Trollbeads Romania sau doamnei Ina Raicu. 
 
*** 
 
 


