
REGULAMENT DE CONCURS  

“Bella iti echipeaza bucataria!” 

ART.1 ORGANIZATORUL SI PRESTATORUL 

1.1 Organizatorul concursului “Bella iti echipeaza bucataria!”este S.C. UNIBEL NORD 
SRL cu sediul in ILFOV, INTRAREA ABATORULUI, NR.5, GLINA, avand CUI 
RO16622794 atribut fiscal RO si nr. de ordine la Registrul Comertului J23/3163/2012, cont 
bancar IBAN RO85BACX0000000341946000, deschis la BANCA UNICREDIT TIRIAC 
BANK, sucursala ALBA-IULIA, reprezentata legal prin Administrator Denisa Duroi, 
denumit in continuare Organizatorul. 

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului 
regulament, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul"). 
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei in virgoare din Romania 
prin site-ul www.bellafood.ro . 
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in tot sau in parte prezentul Regulament 
dupa cum modificarile legii romane o cer si orice modificare intra in vigoare dupa aducerea 
acesteia la cunostinta publicului. 
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa, precum si dreptul de a suspenda si/sau 
inceta, si/sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia informarii participantilor, iar 
orice modificare va fi cuprinsa in act aditional la prezentul Regulament.  
 

ART.2 DURATA SI ARIA DE DESFASURARE 

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament si se adreseaza persoanelor fizice cu varsta de peste 
18 ani, cu domiciliul in Romania. 

2.2 Concursul va fi organizat si se va desfasura in perioada 01.02.2021 – 31.03.2021si va fi 
operational pana la data de 31.03.2021inclusiv 

2.3 Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti si anuntati telefonic in ziua de luni imediat 
urmatoare dupa fiecare weekend (pentru premiile saptamanale) si castigatorul final pe 
01.04.2021. 

 

ART.3 DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 La concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta de 18 ani impliniti la 
data lansarii concursului. 

3.2 Nu pot participa la concurs urmatoarele categorii de persoane : 

- angajatii si rudele acestora pana la gradul II din partea Organizatorului  

- angajatii si rudele acestora pana la gradul II ai oricarei companii implicate in realizarea 
oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea concursului. 

 

 

http://www.bellafood.ro/


 

ART.4 MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1.Pentru a putea participa la Concurs participanții trebuie să respecte următorul mecanism: 

- sa cumpere produse in valoare de minimum 15 lei pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, 
si sa trimita SMS la nr. 1846 (tarif normal in retelele Vodafone Romania, Orange 
Romania, Telekom Romania Mobile si Digimobil) cu textul Bella + nr bonului 
fiscal/facturii fiscale. 
 

ART.5 CONDITII DE VALIDARE 

5.1.Pentru ca un participant sa fie desemnat drept castigator trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele conditii: 

 

- sa aiba dreptul de participare conform Art.3; 

- sa aiba domiciliul stabil in Romania ; 

- sa cumpere produse in valoare de minimum 15 lei pe acelasi bon, si sa trimita SMS la 
nr. 1846(tarif normal in retelele Vodafone Romania, Orange Romania, Telekom 
Romania Mobile si Digimobil) cu textul Bella + nr bonului fiscal; 

- sa pastreze bonul fiscal pentru validare; 

- sa fie ales castigator aleatoriu; 

- sa prezinte un act de identitate valabil, trimis in termen de 7 zile, in siguranta, la o 
adresa de mail pe care o vom comunica ulterior. 

5.2. Castigatorul poate intra in posesia premiului in termen de 30 zile calendaristice de la 
validare. 

5.3. Castigatorii se vor extrage de pe random.org si vor fi postati pe pagina de Facebook a 
Organizatorului si site-ul www.bellafood.ro  in cursul zilei extragerii. Ora extragerii va fi 14 :00 
cu o marja de 24h in cazul in care Facebook intampina probleme tehnice. 

5.4. De asemenea, in cazul in care castigatorii nu dovedesc ca sunt eligibili, se va organiza o 
alta extragere in maxim 7 zile de la termenul limita in care castigatorii isi pot confirma 
identitatea. 

5.5 In conformitate cu prevederile OG99/2000, Organizatorul se obliga sa faca publice 
numele castigatorilor si premiilor acordate in maniera descrisa la punctul 5.3 de mai sus. 

ART.6 TAXE SI IMPOZITE 

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pe veniturile sub forma 
de premii obtinute de catre castigator, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in 
vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste 
venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

 

http://www.bellafood.ro/


 

ART.7 PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

7.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederiile cu 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si prevederile legislatiei nationale 
privind transpunerea prevederilor regulamntului European mai sus mentionat, stocate pe 
durata Concursului. Datele cu caracter personal colectate in Baza de Date din cadrul acestui 
Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazului in care Organizatorul trebuie sa 
respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare 

7.2. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, conform prevederilor legale, are 
urmatoareledrepturi: a) dreptul la informare, dreptul de acces la datele sale, b) dreptul de 
interventieasupra datelor sale,si c) dreptul de opozitie in cazul prelucrarii datelor sale. In 
vedereaexercitarii acestor drepturi, participantul la concurs va transmite o solicitare scrisa, 
datatasi semnata,catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la articolul 1 din 
prezentul Regulament. 

7.3. Urmatoarele date personale vor fi colectate in Baza de Date construitasi administratain 
conditii de deplina siguranta, pe durata concursului: 

 

- Pentru validarea castigatorului: nume, prenume, data nasterii, numar telefon; 

- Pentru expedierea premiilor: adresa; 

- Pentru inmanarea premiilor: semnaturasi serie, numar carte de identitate 

7.4. Datele personale mentionate la punctul 7.3. de mai sus, nu vor fi facute publice, ele fiind 
necesare doar pentru inscrierea in Concurs sau, dupa caz, pentru validarea 
castigatorilor/castigatorului si inmanarea premiilor. 

 

7.5. Scopurile constituirii Bazei de Date sunt: extragerea si validarea castigatorilor, 
inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor Concursului, realizarea de 
rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de 
comunicare permise de lege cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre 
Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizatasi-a exprimat acordul in acest sens. 
Obligativitatea de a nu disemina datele personale catre terti, cu exceptia, imputernicitilor sai, 
este asumata de Organizator. 

 

7.6.Prin participarea la prezentul Concurs, participantii isi dau in mod expres consimtamantul 
ca datele lor personale sa fie prelucrate si incluse in baza de datea Organizatorului in vederea 
validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentului 
Concurs. 

 



7.7. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este 
responsabilitatea exclusiva a participantilor. 

 

7.8. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator 
nu poate fi contactat din cauza numelui, a adresei sau a numarului de telefon incorecte sau, 
dupa caz, incomplete. 

 

7.9. Prin participarea la acest Concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de catre Organizator, a datelor 
sale cu caracter  personal in scopul desfasurarii Concursului in conformitate cu prevderile 
legale in vigoare. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajatilor si/sau colaboratorilor 
Organizatorului implicati in derularea Concursului. 

 

7.10. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator in mod gratuit, la cerere,  
urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal 
prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea 
legii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, 
va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata. 

 

ART.8 PREMIILE CONCURSULUI 

8.1 Valoarea neta totala a premiilor este de 13500 LEI (TVA inclus). 
 
8.2 In cazul in care se dau doar bunuri, daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, 

niciunul din premiile concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia 
ori cu un alt bun ori serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari. 

 
8.3 Se considera urmatoarele categorii de premii: 

 
• Premii saptamanale : Tichete cadou in valoare de 300 lei tichetul (unul pe 

saptamana timp de 9 saptamani). 
 
 

• Marele Premiu (echipament complet de bucatarie) : 
 
- Frigider  
- Plita 
- Hota  
- Cuptor  
- Cuptor microunde  
- Masina spalat vase  
 
 



 
8.4 Premiile vor fi expediate castigatorilor de Organizator, pe cheltuiala acestuia, prin curier 

sau posta, sau vor fi ridicate personal ori prin imputernicit cu procura notariala, dar nu 
mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data la care identitatea castigatorilor a fost 
comunicata in spatiul public. 
 

ART. 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE 

9.1. Inscrierile in Concurs sau revendicarile pe baza unor informatii ce nu indeplinesc 

conditiile de validare, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

9.2. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea unor informatii false sau cu erori si nici 

nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza acestora care nu indeplinesc toate conditiile 

prevazute in prezentul Regulament. 

9.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor 

acordate in acest Concurs. 

9.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderea statutului de castigator al unui 

participant ca urmare a netransmiterii informatiilor pentru validare in termenul stabilit sau a 

imposibilitatii contactarii persoanei in cauza, din motive independente de Organizator.  

9.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defectiuni tehnice 

independente de vointa sa, cauzate de conexiunea lainternet a participantului sau de semnalul 

si calitatea retelei de internet. 

9.6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului 

verbal de predare-primire, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului. Acesta este 

indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau 

orice alta tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. 

9.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de livrarea defectuoasa a 

premiilor. 

 

ART. 10. LIMITAREA RASPUNDERII 

 

10.1. Prin participarea la Concurs, participantul declara pe proprie raspundere ca a luat la 

cunostintasi este de acord cu urmatoarele: 



 

a) Participantul este singur raspunzator pentru orice actiune neconforma cu realitatea; 

b) Participantul si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personalasi exclusiva a 

participantilor si eventualilor castigatori; 

c) Toti castigatorii sunt de acord sa faca dovada varstei minime cerute pentru 

participarea la acest Concurs, sa furnizeze Organizatorului datele necesare 

expedierii/inmanarii premiului si sa semneze un proces verbal de predare-primire a 

premiului castigat; 

d) Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face 

uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale 

corporale si/sau a celor din jur; 

e) Toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personalasi exclusiva a 

participantilor si eventualilor castigatori. 

10.2. Prin prezentul Concurs, Organizatorul: 

a) Nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa 

momentul preluarii lor de catre castigator; 

b) Nu are nicio obligatie de a mentine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor; 

c) Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatorul 

premiului acordat in cadrul Concursului, unor terti in legatura cu acestea, indiferent de 

natura acestor prejudicii. 

 

ART. 11. PREVEDERI FINALE 

In perioada desfasurarii Concursului, Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit, 

pentru toti participantii, pe pagina web a Organizatorului, www.bellafood.ro  

http://www.bellafood.ro/


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

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilorprezentului Regulament. 

 

 


