
REGULAMENT “CONCURS FEBRUARIE NUK ROMANIA - FACEBOOK” 

din data de 13.02.2023 

1 - Organizator 

Art.1.1 - “CONCURS FEBRUARIE NUK ROMANIA - FACEBOOK” (denumit in continuare „Concurs”) este 

organizat de MARESI FOODBROKER SRL, Sediu Str. 9 Mai, nr. 3, Arad, judetul ARAD Romania, Registrul 

Comertului sub nr. J02/15/2012, Cod unic de inregistrare RO7010354, cont bancar deschis la Banca 

Comerciala Romania IBAN RO44RNCBB0074029221800001, reprezentata legal de domnul Harald Bock, 

in calitate de administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. 

2 - Dreptul de participare la concurs 

Art. 2.1 - Pot participa la Concurs toate persoanele cu vârsta peste 18 ani impliniti pana la data inceperii 

concursului, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care accepta conditiile 

prezentului regulament, exceptie facând angajatii MARESI FOODBROKER SRL si rudele acestora pâna la 

gradul 3. 

3 – Durata si aria de desfasurare a Concursului 

Art.3.1 – Concursul se deruleaza astfel: 

“CONCURS FEBRUARIE NUK ROMANIA - FACEBOOK”” - concursul se desfasoara pe pagina de Facebook 

NUK (https://www.facebook.com/NUK.Romania) denumită în continuare „Aria de Desfasurare” in 

perioada 13-16 februarie 2023. Concursul incepe pe 13 februarie 2023, ora 9:00, si se incheie pe 16 

februarie 2023, ora 23:59.  

4 - Modul de participare la Concurs 

Art.4.1 

Participantii la “CONCURS FEBRUARIE NUK ROMANIA - FACEBOOK” desfasurat pe pagina de Facebook 

NUK (https://www.facebook.com/NUK.Romania) in perioada 13-16 februarie 2023, trebuie sa raspunda 

la intrebarea concursului, sa dea like paginii de Facebook NUK Romania + hastag #calitatepremiumnuk. 

La finalul concursului, se vor extrage 2 castigatori, prin tragere la sorti, folosind www.random.org. 

5 - PREMII 

Art. 5.1 – Castigatorii vor fi desemnati aleatoriu prin tragere la sorti folosind www.random.org. 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/NUK.Romania), in data 

de 17 februarie 2023. 



Art. 5.2 - În urma tragerilor la sorti vor fi acordate urmatoarele premii: 

2 x Set Welcome NUK, de la nastere.  

Art. 5.3 - Valoarea totala a premiilor NUK oferite la concurs este 220 lei TVA inclus. 

Art. 5.4 – Premiile sunt oferite de catre: Societatea MARESI FOODBROKER SRL 

Art. 5.5 – La extragerea castigatorilor nu se vor lua in considerare inscrierile multiple ale aceleiasi 

persoane. 

6 - Desemnarea câstigatorilor 

Art.6.1 – Se vor desemna 2 castigatori ai premiilor descrise la Art. 5.2 de mai sus, aleatoriu prin tragere 

la sorti folosind http://www.random.org/ 

7 - Înmânarea premiului 

Premiul va fi acordat castigatorului cu obligatia ca acesta sa indeplineasca urmatoarele conditii: poate fi 

declarat castigator numai participantul care a implinit varsta de 18 ani, este cetatean roman cu 

domiciliul/resedinta stabila in Romania, sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii 

prezentului regulament. Castigatorul va trebui sa contacteze MARESI FOODBROKER prin pagina de 

Facebook unde are loc concursul: https://www.facebook.com/NUK.Romania printr-un mesaj privat, 

pentru a fi validat si sa furnizeze datele de validare si contact precum urmeaza: - nume si prenume; - 

numar de telefon; - adresa de livrare – varsta, validata cu o copie dupa actul de identitate. Castigatorul 

va trebui sa contacteze Organizatorul in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii pe 

pagina de Instagram a Organizatorului, pentru a fi validati. In situatia in care participantul desemnat 

castigator nu poate intra in posesia premiului din orice motiv independent de vointa sau controlul 

responsabil al Organizatorului sau se va constata chiar si ulterior ca nu au fost respectate oricare dintre 

conditiile de participare prevazute in acest regulament, Organizatorul va retrage premiul. In cazul în care 

castigatorul nu confirma informatiile folosite la inscrierea in Concurs, MARESI FOODBROKER îsi rezerva 

dreptul de a refuza acordarea premiului. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii 

aplicate in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiului castigat de acesta, comunicarea 

acestor date si acordul in vedera prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. 

Art.7.1 – Expedierea premiului va fi efectuata de catre Organizator prin curier. Taxa de livrare va fi 

suportata de Organizator. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 



Art.7.2 - Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat. 

Art.7.3 – Premiul câstigat nu poate fi schimbat sau returnat. 

Art. 7.4 – În caz de renuntare la premiu de catre participantul desemnat câstigator, acest premiu va 

ramâne în posesia MARESI FOODBROKER SRL 

Art. 7.5 – MARESI FOODBROKER SRL este exonerat de orice raspundere în masura în care câstigatorul 

Concursului nu va putea fi contactat din culpa acestuia (numarul de telefon si/sau adresa 

incorect(a)/incorecte, linie telefonica suspendata etc.). 

Art. 7.6 – Câstigatorul concursului întelege si se supune în totalitate prevederilor legale ale art. 110 din 

Codul Fiscal cu privire la impozitarea premiilor. 

8- Protectia Datelor Personale 

Art. 8.1 – La momentul inscrierii in Concurs, Organizatorul colecteaza, utilizeaza, stocheaza, transmite 

date cu caracter personal, ale dvs., in calitate de participant, in scopul inregistrarii la Concurs si al oferirii 

premiilor, in cazul in care sunteti castigator. Datele cu caracter personal pe care Organizatorul le 

prelucreaza sunt doar datele necesare validarii si acordarii premiilor: numele si prenumele, telefon, 

adresa de livrare. Organizatorul prelucreaza numai acele Date Personale care sunt strict necesare 

participarii la Concurs, incercand reducerea la minim a utilizarii Datelor Personale. 

Art. 8.2 Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie utilizate de catre Organizator, in 

conditiile legii dupa cum urmeaza: 

-In vederea validarii Castigatorului 

-In scopul publicarii listei continand informatii privind participantul desemnat castigator pe pagina de 

Facebook unde a avut loc concursul la care a participat https://www.facebook.com/NUK.Romania 

Art. 8.3 – Pe parcursul prelucrarii datelor cu caracter personal, vor fi respectate principiile privind 

protectia datelor cu caracter personal prevazute in GDPR, si anume: legalitatea, corectitudinea si 

transparenta; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratetea datelor; limitarea stocarii; 

integritate si confidentialitate; responsabilitate. 

Art. 8.4 – Temeiul juridic al prelucrarii il reprezinta consimtamantul dvs. si pe care il veti putea retrage 

oricand veti dori fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului anterior 

acordat (art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 679/2016) si indeplinirea unei obligatii legale (pentru 

situatia platii impozitelor) (art.6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 679/2016). 



Art. 8.5 – Datele personale vor fi stocate pe perioada derularii concursului la care v-ati inscris, si dupa 

aceasta perioada, atat timp cat este necesat pentru exercitarea sau apararea unui drept in instanta (pe 

durata termenului de prescriptie legal, in acest moment 3 ani), dar si in scopuri financiar-contabile (5 ani 

in cazul castigatorilor). 

Art. 8.6 – La cererea scrisa a oricarui participant la Concurs, datata si semnata, adresata lui MARESI 

FOODBROOKER, str. 9 Mai, nr. 3, Arad, judetul Arad, Romania aveti posibilitatea: 

a) de a solicita Organizatorului acces la datele Personale, precum si rectifiarea acestora; 

b) de a solicita stergerea Datelor Personale, de a va opune prelucrarii acestora atunci cand prelucrarea 

se 

intemeiaza pe consimtamantul dvs., cu mentiunea ca retragerea consimtamantului nu va afecta 

legalitatea prelucrarii efectuata pe baza acestui consimtamant, inainte de retragerea acestuia, insa 

neacordarea consimtamantului nu va da posibilitatea participarii la Concurs; 

c) de a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii datelor sau, in masura in care va 

opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri; 

d) de a va adresa cu plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter 

personal sau instantelor de judecata in masura in care drepturile v-au fost incalcate; 

e) daca si in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale veti avea si dreptul la portabilitatea datelor. 

Art. 8.7 – Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricaruia 

dintre drepturile dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului cu protectia datelor, 

la adresa de email nuk@maresi.ro sau la adresa sediului Organizatorului mentionata in prezentul 

Regulament. 

Art. 8.8 – Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul fata de prevederile prezentului 

regulament si sunt de acord cu furnizarea si/sau prelucrarea datelor personale de catre MARESI 

FOODBROKER SRL. 

9. Responsabilitatea 

Referitor la inscrierile in Concurs, organizatorul sau reprezentantii acestuia nu isi asuma 

responsabilitatea pentru: 

- Date incomplete, inexacte sau incorecte 

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Concurs determinate de factori independent de 



vointa sau controlul rezonabil al Organizatorului. 

- Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare sau depasite ca termen de raspuns ce apar ulterior acordarii efective a oricarui premiu. 

Expedierea premiului va fi efectuata de catre Organizator. Taxa de livrare va fi suportata de Organizator. 

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Concursul mai poate înceta înainte 

de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, 

cu 

conditia ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situatie. În cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de 

vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a concursului. 

10 - Litigii: 

Art. 10.1. În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 

în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului. 

11 – Forta majora: 

Art. 11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în 

imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente 

sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii 

Regulamentului. 

Art. 11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa sa, împiedica sau întarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Concururilor, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor 

sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. Organizatorul, daca 

invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe website 

https://www.nuk.ro/ro_ro/whats-new/competitions-and-promotions în termen de 5 zile de la aparitia 

cazului de forta majora, existenta acestuia. 



12- Dispozitii finale 

Art.12.1 - Regulamentul Concursului este pus, în mod gratuit, la dispozitia oricarei persoane sau 

autoritati interesate care solicita acest lucru în scris lui MARESI FOODBROOKER, str. 9 Mai, nr. 3, Arad, 

judetul Arad, Romania, sau pe pagina https://www.nuk.ro/ro_ro/whats-new/competitions-

andpromotions 

Art. 12.2 - Participantii la aceaste concurs subscriu la respectarea regulilor din prezentul regulament prin 

înscrierea la Concurs. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca au luat la 

cunostinta de continutul prezentului Regulament si sunt de acord cu acesta. 

Art. 12.3 – Orice reclamatie cu privire la prevederile prezentului Regulament si/sau la organizarea 

extragerii, desemnarea câstigatorilor si înmânarea premiilor poate fi adresata în termen de 5 zile 

lucratoare de la data extragerii, catre MARESI FOODBROKER SRL, la adresa mentionata in Art. 1.1. 

Art. 12.4 – MARESI FOODBROKER SRL îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe 

parcursul derularii Concursului. Modificarile vor fi aduse la cunostinta celor interesati prin afisare în Aria 

de Desfasurare sau pe pagina de Facebook https://www.nuk.ro/ro_ro/whats-new/competitions-

andpromotions. Formalitatile prevazute mai sus vor trebui îndeplinite si pentru orice modificare a 

prezentului Regulament. 


