
S-a cerut autentificarea acestui înscris:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI AL
TOMBOLEI ONLINE

„Win with App Liki24 an iPhone 13 Pro"
(sau „Castiga un iPhone 13 cu Aplicația Liki24")

ORGANIZATE DE CĂTRE FAMCARE TECHNOLOGIES SRL

Art. 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al Campaniei „Win with App LIKI24 an iPhone
13 Pro”

1.1. Organizatorul campaniei promoționale online „Win with App LIKI24 an iPhone 13 Pro”
denumită în cele ce urmează și „Promoție”, este FAMCARE TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social
în Strada str. Mendeleev nr 28-30, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J40/20885/2021, Cod Fiscal nr. RO 45287030, denumită în continuare „Organizator”.

1.2. Obiectul campaniei promoționale cu tombolă este generarea de notorietate pentru serviciile
Aplicației mobile App LIKI24 prin oferirea de premii prin tragere la sorți a unui număr de 1
persoane dintre utilizatorii care au lansat și finalizat cu succes o comandă de produse prin
intermediul serviciilor aplicației mobile App Liki24 în perioada 01.07.2022 – 31.07.2022 cu
respectarea condițiilor și  și a termenelor detaliate în prezentul regulament.

Participanții la Promoția online sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament
al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”). Anexele sau actele adiționale la Regulament
fac parte integrantă din acesta.

1.3. Campania promoțională cu tombolă online se desfășoară în perioada 01.07.2022 – 31.07.2022
inclusiv iar mecanismul campaniei promoționale cu tombolă online este următorul:

Pasul 1. Pentru a putea participa la promoția cu tombolă utilizatorul trebuie să efectueze și să
finalizeze cu succes o comandă de achiziție a produselor prezentate pe App Liki24 în perioada
campaniei, respectiv începând cu data de 01.07.2022, ora 00:00 și până la data de 31.07.2022,
inclusiv, ora 24:00. Prin comanda realizata și finalizată cu succes se înțelege ca acea comanda nu
trebuie să fie anulată, revocată sau produsele returnate.

Numărul de înregistrare al comenzii este numărul de identificare care va participa la procedura de
extragere din cadrul tombolei promoționale. Fiecare comanda finalizată cu succes în perioada
campaniei va participa la tombolă cu propriul număr de tragere. Un utilizator poate participa cu un
număr nelimitat de comenzi. Și anume, utilizatorul poate participa cu mai multe numere de
înregistrare, corespunzătoare comenzilor efectuate și finalizate cu succes în perioada tombolei. Fiecare
comandă finalizată cu succes în perioada tombolei sporește șansele de câștig.

Pasul 2. La momentul lansării comenzii, prin intermediul unei căsuțe speciale, Utilizatorul va fi
întrebat și invitat să ia la cunoștință prezentul Regulament și să opteze în mod expres dacă
dorește să participe la campania cu tombolă, situație în care va fi invitat să își exprime în mod
expres consimțământul în vederea prelucrării de către Organizator a datelor sale personale în
acest scop și publicării numelui său în cazul în care va fi tras câștigător conform prezentului
Regulament.
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Consimțământul utilizatorului și activarea căsuței speciale, ce condiționează înscrierea în campanie a
fiecărui utilizator: „Doresc să particip la Campania cu tombolă „Win with App LIKI24 an iPhone 13
Pro". Am citit și accept Termenii și Condițiile Campaniei și sunt de acord ca datele mele să fie
prelucrate în scopul realizării campaniei și pentru a face posibilă comunicarea cu mine în scopul
anunțării câștigătorului campaniei, și publicate pe site-ul www.liki24.ro și pagina de facebook în
situația în care mă voi afla pe lista câștigătorilor tombolei.”

Datele participanților câștigători la campania cu tombolă online ce face obiectul prezentului
regulament vor fi păstrate de către Organizator pe o perioadă de 5 ani, respectiv înăuntrul termenului
de prescripție conform Codului de procedură fiscală. Datele participanților nu vor fi utilizate în alte
scopuri decât pentru comunicarea legată de campania cu tombolă ce face obiectul prezentului
regulament.

Pasul 3. În data de 03.08.2022, Organizatorul va încărca online toate numerele de înregistrare
participante la campania cu tombolă validate și va acorda fiecăruia un număr de serie. Prin număr de
înregistrare validat se înțelege o comandă care îndeplinește condițiile indicate mai sus, în prezentul
regulament.

Pasul 4. În data de 03.08.2022, ora 17:00, ora României, Organizatorul va lansa prin live streaming
(online) pe pagina Facebook (https://m.facebook.com/liki24.ro/) procesul de extragere al
castigatorului tombolei prin serviciile independente și transparente ale platformei random.org.
Procesul se va desfășura astfel:

a. Înainte de începerea extragerii, Organizatorul va încărca și prezenta toate numerele de
înregistrare participante la tombolă încărcate într-un tabel Excel;

b. În coloana următoare (cea mai apropiată) se va aloca fiecărui număr, un număr de serie
participant (sequence number) în ordinea corespunzătoare datei și orei când a fost înregistrată
comandă.

c. la ora 15:00 un reprezentant al Liki24 va publica pe pagina de Facebook Liki24 tabelul cu
lista tuturor comenzilor și al numărului de serie corespunzător fiecărei comenzi care vor
participa la extragerea la sorți (https://m.facebook.com/liki24.ro/)

d. Transmisia live online va începe în direct la ora 17:00;
e. Vizitatorilor li se va prezenta tabelul numerelor participante (prin listarea-scrolling a tabelului)

și prezentarea secvenței numerelor de serie participante;
f. Se va purcede la serviciile random.org si se vor efectua setările corespunzătoare cu numere de

serie participante pentru a defini numărul de ordine al câștigătorului;
g. Se va efectua tragerea de către random.org și se va prezenta numarul de serie, respectiv

numărul de înregistrare al comenzii câștigătoare;

Pasul 5. Înregistrarea video a tragerii live se va publica pe următoarele platforme social media:

Facebook - https://m.facebook.com/liki24.ro/

Instagram - https://instagram.com/liki24_ro?igshid=YzAyZWRlMzg=

Pasul 6. Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina de Facebook , respectiv Instagram al Liki24.
Serviciul Clienți LIKI24 va contacta câștigătorul în următoarele 24h după extragere în vederea
indicării adresei de livrare a premiului. Adresa de livrare a premiului trebuie indicată pe teritoriul
României.

Pasul 7. Premiul reprezentând un iPhone 13 Pro, va fi trimis prin serviciul poștal într-un termen de
15 zile lucrătoare de la contactarea persoanei.

În cazul în care castigatorul nu răspunde în termen de 3 zile lucrătoare atunci cand este contactat
pentru inmanarea premiului ( telefonic, e-mail ) sau nu este găsit la adresa înregistrată în sistem, o

Pagina 2 din 6

http://www.liki24.ro/
https://m.facebook.com/liki24.ro/
http://random.org/
https://m.facebook.com/liki24.ro/
http://random.org/
http://random.org/


nouă extragere va fi organizată în data de 08.08.2022. Numerele comenzilor câștigătorului anterior vor
fi eliminate din lista în acest caz.

Eventualele reclamatii in legatura cu rezultatul campaniei pot fi adresate la adresa de email
support@liki24.ro.

1.4. Consumatorii pot participa la Campania online cu tombolă conform procedurilor detaliate în
prezentul Regulament și publicate pe pagina de internet www.liki24.ro.

1.5. Campania promoțională cu tombola va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul
duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului
Campaniei promoționale.

1.6. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și va fi făcut public
gratuit conform legislației aplicabile din România. Regulamentul este disponibil în mod gratuit
oricând pe pagina de internet www.liki24.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa
și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei online, urmând ca aceste modificări
să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe pagina de internet www.liki24.ro.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare

2.1. Campania promoțională   online este organizată în perioada 01.07.2022 – 31.07.2022.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia,
dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod public prin publicarea pe site-ul LIKI24 www.liki24.ro.

Art. 3.  Teritoriul de aplicare a Campaniei cu tombolă

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual
corespunzător paginii de pe site-ul www.liki24.ro, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

Art. 4. Drept de participare

4.1. Pot participa la Campania online doar persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, cetățeni români
sau străini, cu precizarea că adresa de livrare a produselor să se afle pe teritoriul României în zonele în
care livrează agenții LIKI24.

4.2. Nu au dreptul de participare la această Campanie angajații Organizatorului participanți la
realizarea și derularea Campaniei promoționale, precum și rudele angajaților menționați (respectiv
copii/părinți, frați/surori), precum și soții sau soțiile acestora.

4.3. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și
își exprimă acordul în privința termenilor și condițiilor acesteia.

Art 5. Informarea cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal

5.1. Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal („GDPR”),
Organizatorul (i) prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de către participanți în
vederea participarii la Campania promoțională, cu bună-credință și cu respectarea drepturilor
persoanelor ale căror date sunt prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și (ii)
aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

5.2. În vederea participării la Campaniei și respectiv, dacă este cazul, înmânării premiilor campaniei
promoționale participanții vor oferi spre prelucrare în temeiul art. 6 alin. 1 lit. B GDPR de către
Organizator și de către Agenție următoarele date cu caracter personal: Nume și prenume, adresă de
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e-mail, număr de telefon și adresa de livrare a premiului în România. Aceste date cu caracter personal
sunt necesare în vederea asigurării participării utilizatorului la campanie.

5.3. Datele personale colectate vor fi păstrate de către Organizator pe o perioadă de 5 ani de la
încheierea campaniei, calculat conform prevederilor privind termenul legal de prescripție fiscală,
respectiv conform Codului de procedura fiscala. După această perioadă, datele vor fi anonimizate sau
șterse definitiv. Agenția precum și toți ceilalți destinatari ai datelor se obligă să șteargă toate datele
imediat după expirarea termenului de 30 de zile de la finalizarea campaniei (art.9.1 de mai jos).

5.4. Destinatarii Datelor sunt Organizatorul, precum și colaboratorii care vor aduce la îndeplinire
procedurile, formalitățile și operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a Campaniei.

5.5. În conformitate cu prevederile GDPR în calitate de participant ale cărui date au fost colectate și
prelucrate conform prezentului Regulament, dumneavoastră, în calitate de participant, aveți dreptul să:

a. Cereți posibilitatea de acces la datele dvs.
b. Aveți dreptul de a solicita rectificarea (inclusiv actualizarea și amendarea) datelor.
c. Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor în condițiile art. 18 GDPR.
d. Cereți portarea (transferul) într-un format accesibil de către un destinatar indicat de către dvs.

Dreptul de portare a datelor este cel stabilit în limitele art. 20 GDPR.
e. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor în condițiile și în limitele prevăzute de lege (art. 17

GDPR).
f. Dispuneți de o plângere către o autoritate de supraveghere din România, ANSPDCP și, după

caz să acționați în fața instanțelor judecătorești.

5.6. În cazul în care nu veți furniza informațiile și datele personale necesare executării de către
Organizator a obligațiilor asumate conform prezentului Regulament, vă aducem la cunoștință că nu o
să mai fim în măsură să vă asigurăm participarea corespunzătoare la Campanie, după caz   .

5.7. Orice solicitare de informații sau sesizare o puteți adresa către Organizator inclusiv la adresa
de email support@liki24.ro sau, după caz, gdpr@liki24.ro .

Art. 6. Condiții de validare

6.1. Pentru ca un consumator participant în Campanie, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:

● să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 3;
● să îndeplinească condițiile de participare prevăzute în prezentul Regulament;
● în cazul participanților la Tombolă, să poată fi contactat în termen de 3 zile lucrătoare de la

data desemnării sale ca și câștigător, prin mesagerie Facebook, telefonic sau prin e-mail,
pentru confirmarea și organizarea procedurii de intrare în posesie a premiului;

6.2. În cazul în care vreunul dintre participanții desemnați câștigători nu respectă termenul menționat
în cadrul prezentului articol sau refuză colaborarea în vederea organizării predării cadoului, atunci
Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida.

6.3 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiilor constând în bunuri și/sau servicii sau schimbarea acestora cu alte
bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

6.4. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară,
indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) și nu vor suporta alte costuri suplimentare.

6.5. Toate premiile acordate în cadrul acestei Tombole trebuie să fie revendicate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate, sau care
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nu s-au putut livra în termen de 30 de zile de la validare din cauza imposibilității de a contacta
destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectării termenilor și condițiilor din
prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de către Organizator.

Art. 7. Încetarea înainte de termen a Concursului

7.1. Campania promoțională online poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce
constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de
voința acestuia, de a continua Campania promoțională online sau printr-o decizie a
Organizatorului.

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 7.1 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe
competente sau ale altei autorități publice competente.

7.3. În situațiile avute în vedere a art. 7.1 Organizatorul nu mai are nicio obligație către utilizatori, cu
privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele
asemenea. Încetarea înainte de termen urmează a fi adusă la cunoștința publică pe site-ul campaniei
promoționale  .

Art. 8. Litigiile și legea aplicabilă

8.1. Orice plângere, contestație a rezultatelor sau procedurilor de organizare a campaniei sau altfel de
sesizări privind campania se vor formula până la cel târziu 30 de zile de la data încetării campaniei.
Termenul de 30 de zile este termen de decădere. Orice plângeri sau contestații ulterioare nu vor fi luate
în considerare. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă
parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente.

8.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de vouchere
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.

Art. 9. Responsabilitate

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei menționate la art. 2,
exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective și
independente de voința organizatorului.

9.2. Organizatorul și partenerii acestuia sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare după caz de
tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea
afecta imaginea companiilor implicate.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

● imposibilitatea participării la această Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de
ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale operatorilor de Internet;

● eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătură cu această
campanie;

● situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitate de a accesa parțial sau integral pagina
de Facebook LIKI24 sau site-ul www.liki24.ro , dacă această incapacitate se datorează unor
circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil
exercita. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu
întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor
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utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau
altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de
asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor la Internet și/sau a
echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se
mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul,
aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți în urma accesării
aplicației. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimburi de legislație
care să influențeze derularea și implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de
autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și ale evenimente similare), premiile
obținute în urma accesării aplicației, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare
a acestora și/sau distribuirea acestora.

9.4. Organizatorul și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru
participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a campaniei, așa cum este aceasta
descrisă la Art 2.1 și 2.4.

Redactat la cererea expresă a părţilor şi autentificat de Societatea Profesională Notarială „De Iure” din
municipiul Bucureşti într-un unic exemplar original, care a fost păstrat în arhiva notariatului, în
conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea
notarială, republicată.

ORGANIZATOR,

FAMCARE TECHNOLOGIES S.R.L

prin administrator,

DINA NATALIA - NICOLETA
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