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REGULAMENTUL CAMPANIEI 
 

„ De ziua noastra, plateste cu cardul tau Visa si 
primesti garantat un voucher de 50 lei!” 

 
 
 

 
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

Organizatorul campaniei „De ziua noastra, plateste cu cardul tau Visa si primesti garantat un voucher de 50 
lei!” (denumita in continuare “Campania”) este: 

 

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 
148, sector 6 si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor 
Building, etaj 5, 077190, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, 
operator  de  date  cu caracter  personal inregistrat  in registrul de  evidenta al ANSPDCP cu  nr.  6606,  legal 
reprezentata prin dl. Eugen Popescu in calitate de Director Marketing. 

 

 
2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

 

2.1 Campania „De ziua noastra, plateste cu cardul tau Visa si primesti garantat un voucher de 50 lei!” se va 
desfasura in perioada 13 Decembrie 2017, ora 20.00 – 14 Decembrie 2017, ora 24.00.  
 
Campania se desfasoara pe site-ul www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days. 
 
2.2  In cazul in care bugetul alocat pentru aceasta campanie se epuizeaza inainte de sfarsitul perioadei 
mentionate la Art. 2.1, campania se considera incheiata. 
 

 
3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

 

3.1 La aceasta Campanie pot participa atat  persoanele fizice, cat si persoanele juridice, care plaseaza o comanda 
si achita in perioada campaniei o comanda de minimum 300 lei online, cu cardul Visa. 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. 
 
 
3.2 Participa la Campanie produsele din oferta Organizatorului, produse ce se regasesc pe site-ul 
www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion Days. 

 

 
 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 
 

Pentru fiecare comanda achitata cu o plata de minimum 300 (trei sute) de lei efectuata online prin cardul 

de credit, de debit sau comercial Visa pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion 

Days in perioada 13 Decembrie 2017 ora 20.00 – 14 Decembrie 2017, ora 24.00, participantii vor primi, 

pana la data de 22 Decembrie 2017, pe adresa de e-mail asociata contului de client Fashion Days, un 

voucher electronic in valoare de 50 (cincizeci) de lei; 

 

Pentru ca o comanda sa fie valida trebuie sa aiba o valoare de minimum 300 (treisute) Lei.  
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Utilizarea voucherelor oferite in cadrul Campaniei se va face conform conditiilor prezentate la punctul 5 de mai 

jos. 
 

 

Bugetul maxim alocat pentru emiterea voucherelor este de 284,000 (douasute optzeci si patru de mii) RON.  
 

 

5. UTILIZAREA VOUCHERELOR 
 

Voucherele sunt valabile in perioada 25 Decembrie 2017 – 31 Ianuarie 2018, inclusiv, si pot fi folosite oricand 

in perioada de valabilitate. 

Pentru a folosi voucherele, participantii, persoane fizice sau juridice, vor introduce codul unic de voucher primit 

prin e-mail intr-o noua comanda inregistrata pe site-ul www.fashiondays.ro sau in aplicatia de mobil Fashion 

Days, comanda care trebuie facuta in perioada de valabilitate, 25 Decembrie 2017 – 31 Ianuarie 2018, 

inclusive. 

Voucherele sunt valabile pentru achizitia de produse comercializate de catre Organizator pe 

www.fashiondays.ro si in aplicatia de mobil Fashion Days. 

Voucherele vor putea fi folosite la comenzi ce contin produse care sunt in alte promotii, pentru o valoare 
minima a comenzii de 200 (douasute) de Lei.  

Voucherele primite in cadrul acestei Campanii nu pot fi cumulate cu alte vouchere primite din partea 
Organizatorului. 

In cazul returului integral, voucherul utilizat se va reactiva in contul clientului si poate fi folosit pana la 
expirarea acestuia pt cumparaturi de minimum 200 lei. Daca participantul returneaza partial o comanda, 
voucherul utilizat nu se va reactiva in contul clientului.. 
Voucherul utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii. 

Voucherele emise in cadrul acestei Campanii nu sunt transmisibile. 
Voucherele nu pot fi preschimbate in bani si/sau alte bunuri/beneficii. 

 
6. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

Regulamentul campaniei “De ziua noastra, plateste cu cardul tau Visa si primesti garantat un voucher de 50 
lei!”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.fashiondays.ro, 
dar si la sediul Organizatorului. 

 

7. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 
 

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea 
regulamentului si continuarea campaniei “De ziua noastra, plateste cu cardul tau Visa si primesti garantat 
un voucher de 50 lei!”, Organizatorul  va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata. 

 

 
8. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI 

 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care 
Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei 
si va face public acest lucru. 

 
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul 
www.fashiondays.ro. 

http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
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9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 

9.1. Prin  participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de 
identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator pentru 
organizarea si desfasurarea prezentei Campanii. 
9.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care 
ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si 
dreptul la opozitie. 
9.3. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a participantului, 
datata si semnata, expediata la adresa Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea 
Windsor, etaj 5, Voluntari judetul Ilfov, acesta se obliga: 

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

    sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 
677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit; 

 sa 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. 

9.4. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le 
considera necesare. 
9.5. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea 
oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la 
adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari judetul 
Ilfov. 

 
10. LITIGII 

 

In   eventualitatea   unei   dispute   asupra   validitatii   unui voucher,   decizia   comisiei   desemnate   de   catre 
Organizator este definitiva. 
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
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Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente 
din Bucuresti. 

 
 

11. CONTESTATII 
 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea 
prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore 
de la primirea voucherului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind 
considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii 
eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior. 

 

 
 

12. ALTE REGLEMENTARI 
 

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului 
sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea 
situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea 
participantilor la Campanie. 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor 
erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice 
ale furnizorului de servicii de internet s.a. 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii/primirii 
unui voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului / participantului sau neprimirea, necitirea 
corespondentei de catre acesta, etc. 

 
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor 
prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care 
nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi 
solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- 
Nord nr. 15-23, etaj 5 077190 Voluntari, Ilfov, se regaseste pe website-ul www.fashiondays.ro. 

 

 
 

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. 
Eugen Popescu 
Director Marketing 

http://www.emag.ro/

