REGULAMENTUL CAMPANIEI
"Plateste cu MasterCard sau Maestro pe fashiondays.ro si primesti garantat un voucher"

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea campaniei " Plateste cu MasterCard sau
Maestro pe fashiondays.ro si primesti garantat un voucher " initiat de S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L. si se
adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie
respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL
1.1

Organizatorul campaniei "Plateste cu MasterCard sau Maestro pe fashiondays.ro si primesti garantat un
voucher" (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L., inmatriculata
la Registrul Comertului sub Nr. J23/78/2011, CUI RO 25735580, cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr.
15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, oras Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 15512 (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2

Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”)
obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul
derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.3

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei
persoane interesate, prin accesarea link-ului http://www.fashiondays.ro. De asemenea, acesta va fi disponibil
in formatul tiparit la sediul Organizatorului.
CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1
Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul on-line prin accesarea website-ului
https://www.fashiondays.ro, in perioada 30 ianuarie 2017, ora 00:01 – 30 martie 2017, ora 23:59.
CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1

Poate participa la Campanie orice persoana fizica, titulara a unui cont de client inregistrat pe
www.fashiondays.ro sau in aplicatia mobila Fashion Days, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 15
ianuarie 2017 si domiciliul sau resedinta in Romania. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18
ani implinita la data accesarii sectiunii de campanie. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii
Organizatorului, ai MasterCard Europe SA, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2

In cazul in care castigatorul unuia dintre ei este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita
exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa
intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna o declaratie prin care Organizatorul
este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror
daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul
castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza
si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face
publica premierea si asocia cu marca acestuia „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si
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fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor
materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1

Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa detina sau sa inregistreze un cont de client pe www.fashiondays.ro sau in aplicatia mobila Fashion Days
b) sa plaseze de pe contul său de client o comanda de minimum 100 Lei in perioada campaniei
d) sa achite cu succes comanda, efectuata cu un card Mastercard sau Maestro (in sensul ca suma aferenta
tranzactiei sa fie aprobata spre debitare din contul platitor). Cardul poate fi emis oriunde in lume si trebuie sa
nu mai fi fost utilizat pentru nicio plata pe website-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia mobila, in perioada
incepand de la data de 15 iulie 2016 si pana la momentul achizitiei mentionate in prezentul articol.

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA
5.1

Avand in vedere parteneriatul dintre Fashion Days si MasterCard Europe SA, Fashion Days va pune la dispozitia
participantilor la campanie, in conformitate cu regulile acesteia, pe intreaga perioada de desfasurare, vouchere
Fashion Days in valoare nominala de:
- 25 de lei, pentru platile efectuate pe fashiondays.ro conform art Cap. 4. , Art 4.1 d) in perioadele: 30 ianuarie
2017 00:00 – 13 februarie 2017 23:59, 15 februarie 2017 00:00 - 28 februarie 2017 23;59, 02 martie 2017 00:00
– 07 martie 2017 23:59 si 09 martie 2017 00:00 – 30 martie 2017 23:59;
- 50 de lei, pentru platile efectuate pe fashondays.ro, conform art Cap. 4. , Art 4.1 d) in datele: 14 februarie

5.2

5.3
5.4
5.5

2017 intervalul 00:00-23:59, 1 martie 2017 intervalul 00:00-23:59, 8 martie 2017 intervalul 00:00-23:59.
In baza voucherelor, participantii care intra in posesia acestora vor putea sa isi achizitioneze produse oferite pe
www.fashiondays.ro. Voucherele vor fi alocate in contul clientului in maxim 10 zile de la momentul efecturarii
platii pe fashiondays.ro. Clientul va fi notificat printr-un email de alocarea voucherului in contul sau Fashion
Days.
Voucherul primit poate fi folosit o singura data, pentru comenzi cu valoare minima de 25 de lei, pentru care se
efectueaza plata prin metoda de plata „Plata cu cardul”
Un client poate primi un singur voucher pe toata durata campaniei, pentru prima comanda platita cu un card
MasterCard care intruneste conditiile enumerate in Art. 4.1
Voucherul folosit nu se returneaza si nu poate fi reportat. Astfel, codul de reducere obtinut in baza utilizarii
voucherului de catre participant, este unic si are o valabilitate (durata de utilizare) limitata in timp pana la 30
aprilie 2017, ora 23:59.

5.6

Exceptie de la imposibilitatea returnarii si/sau reportarii voucherului o va constitui cazul in care Fashion Days
livreaza un produs neconform. Astfel, in cazul in care un client efectueaza un retur al unui produs comandat
conform prezentei Campanii, iar returul a fost efectuat in conformitate cu legislatia aplicabila in materie si cu
respectarea prevederilor art. 7.8 „Returnarea produselor” din cadrul sectiunii „Termeni si Conditii” de pe site-ul
Fashion Days, iar clientul va solicita rambursarea sumelor achitate, compania va rambursa numai sumele
efectiv achitate de catre client, fara a returna contravaloarea reducerii obtinute de catre client prin utilizarea
voucherului. In cazul in care produsul livrat este neconform (deteriorat, cu defecte de fabricatie sau alte astfel
de neconformiati imputabile Fashion Days), Fashion Days poate vira catre client intrega suma inclusiv
reducerea obtinuta prin voucher, sau poate reporta valoarea voucherului pentru a fi utilizat intr-o comanda
viitoare.

5.7

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia cadourilor.
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5.8

In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acestuia este in drept a elimina participantului
care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii cadoului, dar anterior expedierii acestuia,

Organizatorul este in drept a anula cadoul participantului care a fraudat.
5.9
Comenzile neconfirmate, anulate sau neridicate nu vor fi luate in considerare.
5.10. Bugetul maxim alocat pentru emiterea voucherelor de este de 31 050 lei

CAPITOLUL 6 - RESPONSABILITATE
6.1
Fashion Days nu isi asuma responsabilitatea pentru:

comenzile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a
functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware) ;

situatiile in care codul de reducere nu este livrat participantului ca urmare a unor date de identificare inexistente,
false ori incorect comunicate de acesta la inregistrare;

comunicarea conditiilor de desfasurare si nerespectarea prevederilor Termenilor si Conditiilor de catre
participanti, fara a suporta costurile determinate de actiunile acestora in urma nerespectarii prevederilor acestui
document;

orice comunicare indecenta sau pentru proliferarea comentariilor sau imaginilor care: contin un limbaj vulgar,
cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau
Termenilor si Conditiilor.
CAPITOLUL 7 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR
7.1

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

7.2

Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 15512, se obliga de asemenea sa
respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se
angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta
Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

7.3

Tuturor participantilor la Campaniei le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

7.4

La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L., Sos. Bucuresti Nord nr.
15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, et. 2, oras Voluntari, cod postal 077190, Organizatorul se obliga:
a)

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe
an;

b)

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror
prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c)
7.5

sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei S.C. FASHION DAYS
SHOPPING S.R.L., trimitand o astfel de cerere la adresa: Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park,
cladirea Windsor, et. 2, oras Voluntari, cod postal 077190. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie
difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L. si cu
exceptia cazurilor in care acesta trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare

7.6

La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezenta campanie (colectare, notificare
castigatori, inmanare cadouri) castigatorul isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc prin inscrierea in
campanie.
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Pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate
exclusiv in scopuri statistice.
7.7

In cazul in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu
caracter personal de catre S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L. (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni
vor putea fi efectuate de S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L. pana la data retragerii acordului, respectiv pana
la solicitarea scrisa prin email la adresa: fashion@fashiondays.ro , telefonic la numarul: 021/569.91.24 (numar
cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa de stergere a datelor cu caracter personal adresata S.C. FASHION
DAYS SHOPPING S.R.L., pe adresa Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, et. 2, oras
Voluntari, cod postal 077190, caz in care Operatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.
CAPITOLUL 8 - INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

8.1.

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a
continua prezenta Campanie.
Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul www.fashiondays.ro.
CAPITOLUL 9 - LITIGII

9.1

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la
sediul S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L..

S.C. FASHION DAYS SHOPPING S.R.L.
Reprezantant legal
Dna Cristina Mihaela Popa
Administrator
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