
 1 

Regulamentul tombolei AVON  „Prietenie de festival AVON X UNTOLD” 
 (7.07.2017 – 24.07.2017) 

 
 

 
Art. 1. Organizatorul si durata programului „Prietenie de festival AVON X UNTOLD” 
 
 
1. Organizatorul promotiei AVON este compania AVON COSMETICS (Romania) S.R.L., cu sediul 
in Str. Dinu Vintila nr.11, sector 2, Bucuresti, tel. 021/231.25.77. 
 
2. Perioada competitiei este 7 – 24 iulie 2017.  
 
3. Pana la data de 7 iulie 2017, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, rezilia sau prelungi 
data de desfasurare a competitiei in orice moment fara justificare, prin emiterea unei notificari 
relevante pe site-ul www.avon.ro  
  
Art. 2. Participanti 
 
1. La aceasta promotie pot participa Reprezentantii Avon, care se aplica online, sunt inscrisi si 

plaseaza prima comanda, in valoare totala de 150 lei,  in perioada 7-24 iulie 2017 si care 
vor fi numiti in continuare Reprezentanti. Nu pot participa Reprezentantii Avon care nu au 
fost inscrisi in perioada 7 -24 iulie 2017, Directorii Zonali de Vanzari, angajatii Avon 
Cosmetics Romania, ai Mediapost Hit Mail Romania S.A. si rudele acestora de gradul I. 

 
2. Participarea la program trebuie sa constituie o confirmare a faptului ca participantul    

respectiv a citit si a acceptat regulile prezentului Regulament. 
 

 3.  Doar persoanele peste 18 ani sunt eligibile pentru a participa la aceasta competitie. 
 
 
Art. 3. Mecanismul promotiei 
 
1. Perioada desfasurarii promotiei este cuprinsa intre  7 -24 iulie 2017. Toate persoanele care 
aplica online pentru a deveni Reprezentanti, se inscriu in aceasta perioada ca Reprezentant 
Avon si plaseaza prima comanda, in valoare minimă de 150 lei, participa la tragerea la sorti care 
va avea loc pe data de 26 iulie 2017. 
 
2. Procedura online de inscriere ca Reprezentant: 

 Completarea formularului online disponibil pe www.avon.ro  

 Semnarea fisei de inscriere, disponibila la Liderul Avon care primeste datele introduse 
de catre participant in formularul online  

 Plasarea unei comenzi în valoare de minimum 150 lei 
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3. In urma inscrierii in sistem, fiecarui Reprezentant ii este alocat automat un numar de marca, 
care confirma data inscrierii. In baza acestuia, se va efectua tragerea la sorti.  
 
4. Tragerea la sorti va fi electronica si va  avea loc in data de 25 iulie 2017 in prezenta unei 
comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi 
asistata de un notar public. 
 
Art. 4. Premiile si acordarea lor 
 
1. Pana pe data de 1 august 2017, lista castigatorilor va fi regasita in pe site-ul www.avon.ro.  
 
2. Tragerea la sorti va fi electronica si va avea loc pe data de 26 iulie 2017. Aceasta se va 
desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in 
organizarea promotiei si va fi autentificata de un notar public. 
 
3. Castigatorii vor fi in numar de 5. Vor fi extrasi 5 castigatori, plus inca 5 castigatori de rezerva, 
in cazul in care unul sau mai multi castigatori nu intrunesc conditiile de validare.  
 
4. Organizatorul nu este obligat sa acorde premiul in cazul in care nici unul dintre castigatori sau 
rezerve nu isi indeplinesc criteriile de validare (daca persoanele castigatoare nu raspund la 
telefon sau pe e-mail, timp de 2 zile pentru confirmarea tragerii la sorti, daca persoanele 
castigatoare nu pot prezenta un act de identitate valid etc) .  
 
5. Castigatorii premiului oferit nu au posibilitatea primirii contravalorii acestuia in bani sau in 
alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 
 
6. Premiul consta intr-o invitatie dubla la festivalul Untold, editia 2017 
  
7. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 26 iulie 2017, iar castigatorii vor fi anuntati telefonic 
pana pe 28 iulie 2017.  
 
8.  Validarea castigatorilor se va face pe baza cartii de identitate.  
 
9.  Castigatorii vor intra in posesia premiului  in termen de 4 zile lucratoare, de la data validarii.  

10.  Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea lui in bani, produse AVON sau alte premii. In 

cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator 

insemnand ca respectivul castigator nu doreste in mod expres sa intre in posesia premiului, 

refuz manifestat in scris), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului si nu va mai putea 

emite ulterior nicio prententie, de orice fel, asupra acestuia. In acest caz, premiul va fi acordat 

urmatorului castigator, de pe lista de rezerve. 
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Art. 5. Conditii de validare a castigatorilor 
 
(1) Castigatorii vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica detaliile de primire a 
premiului. Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie: 

 Sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul Art. 2 
 Sa devina Reprezentant in perioada campaniei, aplicand prin formular online. 
 Sa poata fi contactat la numarul de telefon declarat, in termen de 2 zile lucratoare de la 

data tragerii la sorti; 
 Numarul de telefon declarat in momentul inscrierii ca si Reprezentant Avon serveste 

drept mod de identificare pentru castigatori; 
 In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa;  
 Sa trimita, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii 

telefonice, la numarul de fax sau la adresa de e-mail indicate in urma contactarii 
telefonice copia buletinului sau a cartii de identitate; 
 

 
Art.6. Regulamentul promotiei 
 
1. Regulamentul oficial al promotiei poate fi disponibil in mod gratuit pe site-ul 
www.schimbalumeaprinfrumusete.ro 
2. Prin participarea la promotia Avon, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa 
respecte prevederile acestui Regulament. 
 
Art.7. Taxe si impozite 
 
1. Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art.81 alin (1) din Codul Fiscal 
aprobat prin legea nr.571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta 
natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.   
 
Art.8. Reclamatii 
 
1. Orice plangeri ale participantilor in privinta Tombolei vor fi completate in mod exclusiv de 
participantii la Program, in scris la urmatoarea adresa Avon Cosmetics Romania Str. Dinu Vintila 
11, Et. 12-13, Sector 2 Bucuresti sau la adresa de email repservice.ro@avon.com. Plangerile vor 
fi trimise in termen de maxim 10 zile de la data tragerii la sorti sau de la primirii/receptionarii 
premiului. 
 
2. Plangerile trebuie sa includa urmatoarele informatii: numele, prenumele, numarul de telefon 
si adresa Participantului, precum si o descriere detaliata a motivelor pentru care se 
completeaza plangerea. 
 

http://www.avoncosmetics.ro/
mailto:repservice.ro@avon.com
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3. Dupa primirea plangerii, aceasta va fi evaluata in termen de 14 zile de la data primirii sale. 
Participantul va fi informat despre decizia luata de catre Comisia de Organizare.  
 
4. Daca Participantul doreste sa conteste decizia, acesta are dreptul sa-si revendice drepturile in 
concordanta cu principiile generale.  Decizia Comisiei de Organizare asupra subiectului plangerii 
va fi considerata finala si irevocabila. 
 
Art. 9. Prelucrarea datelor personale 
(1) Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza 
notificarii nr. 169, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior.  
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin 
prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si 
castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu 
caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii 
premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile 
ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori 
care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.  
 
Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre 
Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care 
Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.  
 
Numele castigatorilor finali validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile 
castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de 
Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in 
Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata, pe 
site-ul www.avoncosmetics.ro, in termen de 20 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei. 
Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor 
premiilor din cadrul Campaniei.  
Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, au conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si 
completarile ulterioare, urmatoarele drepturi:  

 dreptul la informare (art. 12) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul a obtine 
informatii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului in care face prelucrarea 
datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege sau de catre 
ANSPDCP, dupa caz; 

 dreptul de acces la date (art. 13)- potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine 
de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului 
ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Operator; 
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 dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) -  potrivit caruia persoana vizata are 
dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, 
actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in 
special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a 
datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte 
persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. 
a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un 
efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

 dreptul de opozitie (art.15) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in 
orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie 
prelucrate in scop de marketing direct, in numele Operatorului sau al unui tert, sau sa 
fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista 
dispozitii legale contrare; 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata 
are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care 
produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date 
cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele 
aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, 
comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in 
privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe 
baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a); 

 dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa 
justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se aduce 
atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere. 

La cererea oricarui Participant, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre 
drepturile prevazute mai sus. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie 
va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL, cu 
sediul in str. Dinu Vintila nr.11, Et.13 sector 2, Bucuresti, tel. 021 231.25.77, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J40/6838/1997, R 9738657 (denumita in continuare 
“Organizator”),  in atentia Departamentului de Marketing. 
 
 
 
 
 
Art.10. Dispozitii finale  
 
1. Daca premiul ramane nerevendicat sau castigatorul si rezervele nu indeplinesc conditiile de 
validare, decizia in privinta acordarii premiului ramas va fi luata de catre un comitet al 
concursului, compus din reprezentanti legali ai AVON COSMETICS (Romania) S.R.L. numiti de 
catre Comisia de Organizare.  
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2. In cazul in care Comisia de Organizare descopera orice fel de inconsistente sau incalcari ale 
acestor reguli, Comisia de Organizare are dreptul sa verifice daca participantii programului se 
supun cererilor din Regulament. Comisia de Organizare va avea dreptul sa ceara participantilor 
sa prezinte declaratii relevante, sa ofere informatii relevante sau sa aduca documente 
relevante.  


