
Regulament Promotie  ”BACK TO SCHOOL„ 
 

 
1. Organizator 
Concursul „Back to school” este conceput si organizat de MULTI DENT S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul social Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 17, sector 1, Bucuresti, având cod unic de 
înregistrare 21174115, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
sub nr. J40/3662/2007. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui 
prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut 
public conform legislatiei aplicabile in Romania. 

2. Locul de desfasurare a concursului si detaliile concursului 
Concursul se desfasoara in cele 2 clinici iDentity din Bucuresti. Pentru a participa la acest concurs este 
necesar sa se achizitioneze de catre adulti un pachet de servicii pentru copii sub varsta de 12 ani.  

Pachetul include: radiografie panoramică, consultație în timpul căreia se utilizează DiagnoDent Pen, 
periaj profesional, fluorizare si sigilare complexa dinte permanent. Prețul pachetului este de 420 lei. 
La fiecare cadou achizitionat se va primi CADOU 1 periuță de dinți și o pastă de dinți, într-un suport 
util la școală sau la grădiniță. 

Toti pacientii care au achizitionat acest pachet, reprezentati de un adult, vor participa la tombola care 
va avea loc la finalul perioadei de valabilitate a ofertei. 

Tragerea la sorti se va face utilizand platforma www.random.org. Toti cei care au achizitionat 1 pachet 
vor fi inclusi pe listele din care se va face tragerea la sorti. Vor exista 2 liste: una pentru pacientii din 
clinica iDentity Baneasa si una pentru pacientii din iDentity Decebal. Vor exista cate 3 castigatori 
pentru fiecare clinica. Premiile totale acordate la tombola sunt: 6 periute electrice cu Bluetooth Philips 
Sonicare for Kids. 

 

3. Perioada de desfasurare a promotiei: 
Concursul se desfasoara in perioada 20 august – 15 octombrie 2019. 

Castigatorii vor fi anuntati pe data de 16.10.2019. 

Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul https://identityclinic.ro la sectiunea dedicata, pe pagina de 
facebook https://www.facebook.com/identityclinic si telefonic pentru revendicarea premiilor. 

4.  Inscrierea in concurs: 
Inscrierea la tombola se face prin achizitionarea unui pachet de servicii conform cu oferta de mai sus 
– pct 2. 

5 . Dreptul de participare: 
La aceasta Promotie pot participa adulti care achizitioneaza pentru copii cu varste mai mici de 12 ani 
pachetul de servicii din OFERTA. Nu se va acorda valoarea in bani a premiilor mentionate. 

Daca un adult achizioneaza pachete pentru mai multi copii, are mai multe sanse de castig. 

7.  Premii: 
Premiile acordate sunt: 6 periute electrice cu Bluetooth Philips Sonicare for Kids. 

8. Litigii: 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. 
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor 
asupra premiilor castigate de catre participanti. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire 
la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet. Organizatorul 

http://www.random.org/
https://identityclinic.ro/
https://www.facebook.com/identityclinic


nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. 
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a 
actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau 
administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul isi asuma 
responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. 

9. Regulamentul concursului 
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul https://identityclinic.ro si la receptia din cele 2 
clinici iDentity. 

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor 
prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura 
in care se va impune acest lucru. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare 
imediat dupa publicarea online. 

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. 

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda. 

Pentru mai multe informatii va rog sa ne scrieti pe adresa de email: office@identityclinic.ro. 

10. Protectia datelor cu caracter personal 

Identitatea operatorului de date 
Datele transmise sunt prelucrate de societatea MULTI DENT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 17, sector 1, Bucuresti, având cod unic de înregistrare 21174115, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3662/2007, 
in calitate de Operator. 

Scopurile prelucrarii 

Datele personale colectate in cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri: 
(a) Organizarea campaniei promotionale, gestionarea inscrierilor in campanie 
(b) Desemnarea castigatorilor, validarea inscrierilor castigatoare si acordarea (livrarea) premiilor 
(c) Indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. 

 
Temeiul juridic 

Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, in cazul participantilor care nu castiga premii in 
cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, reglementat 
de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protectia datelor 
(GDPR) – consimtamantul persoanei vizate.   
In cazul castigatorilor desemnati si al rezervelor la care se apeleaza, datele sunt prelucrate in temeiul 
Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligații legale) raportat la art. 43 alin. (1) OG 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, in legatura cu 
termenul legal de prescriptie a obligatiilor comerciale.  

In cazul castigatorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi prelucrate 
in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligații legale), raportat la art. 110 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal si OPANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind 
definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. 

Datele prelucrate 
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu desfășurarea concursului sunt: nume, 
prenume, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si detaliile de plata ale pachetului de servicii 
achizitionat. 

https://identityclinic.ro/


 

 

Perioada prelucrarii 

Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, in cazul participantilor care nu castiga premii in 
cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate si stocate pentru o perioada de 90 de zile de la incheierea 
campaniei. 

In cazul castigatorilor desemnati si al rezervelor la care se apeleaza, datele vor fi stocate pentru o 
perioada de 3 ani de la incheierea campaniei, perioada legala de prescriere a obligatiilor comerciale. 

In cazul castigatorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi stocate 
pentru o perioada de 10 ani de la plata impozitelor, conform obligatiilor fiscale impuse de legea in 
vigoare.   

Pentru scopul de marketing direct, datele vor fi prelucrate si stocate pentru o perioada de maxim 3 
ani de la incheierea campaniei. Daca, la momentul expirarii acestui termen, consimtamantul nu a fost 
reconfirmat de catre persoana vizata, datele vor fi sterse. 

Modul de prelucrare 
Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele tale vor fi colectate si stocate in baza de date, 
extrase periodic pentru participarea la tragerile la sorti si pentru trimiterea notificarilor de campanie 
prin e-mail sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/identityclinic.  Datele persoanelor 
vizate nu sunt supuse unor prelucrari de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care 
ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele persoanelor vizate nu vor fi 
utilizate in niciun alt scop fata de cele declarate in aceasta informare. 

Cu toate acestea, identitatea persoanelor vizate declarate castigatoare in cadrul concursului vor fi 
anuntate pe site-ul https://identityclinic.ro la sectiunea dedicata, pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/identityclinic. 

Confidentialitate 

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de către Multi Dent S.R.L., nu vor fi transferate in 
strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul este obligat 
de lege sa dezvaluie datele catre autoritati. 

Drepturile tale 

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal 
prelucrate, dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul de a 
solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, dreptul de 
a te opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, freptul de a nu fi obiectul unei decizii 
bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu următoarele date de contact: Adresă:  B-dul G-ral. 
Gheorghe Magheru, București, România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax:  
+40.318.059.602, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro  

Modalitati de exercitare a drepturilor 

Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor 
mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele urmatoare: 
Telefon: 0728.000.011 | E-mail: privacy@identityclinic.ro  
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