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 Nőileg Mikulás! nyereményjáték szabályzata 
A kampány időtartama: 2019. november 15. – 2019. december 3. 

A közjegyző által hitelesített román szabályzat szabad magyar fordítása.  
Eltérés esetén a román nyelvű szabályzat alkalmazandó! 

 
 
1. cikkely – Szervező 
A Nőileg Mikulás nyereményjáték szervezője a PRÍMA PRESS Kft. (székhelye Székelyudvarhely, 
Győzelem utca 12. szám, Hargita megye, adószáma RO 12212848, cégbejegyzési száma 
J19/274/1999), ügyvezető Transversum Kft., kinevezett képviselő Nemes László Levente és a 
Nőileg magazin projektmenedzsere, Sebestyén Kinga (továbbiakban: Príma Press). 
A nyereményjáték jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és 
előírások szerint zajlik, amely minden résztvevő számára kötelező érvényű. Jelen szabályzat 
ingyenesen elérhető bárki számára a www.noileg.ro weboldalon. 
 
2. cikkely – A szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására, 
valamint a kampány felfüggesztésére, megszakítására vagy meghosszabbítására, a résztvevők 
előzetes informálását követően. Minden kiegészítés és/vagy módosítás kiegészítő melléklet 
alapján történik, melyeket a fent említett módon kiközlésre kerül. A változtatások a 
www.noileg.ro weboldalra történő felkerülésével lépnek hatályba.  
A szervező nem vállal felelősséget a módosítások résztvevők általi tudomásul vételéért,  
amennyiben ezek a fent említett módon kiközlésre került. 
 
3. cikkely – Nyereményjáték helyszíne és időtartama 
A Nőileg Mikulás nyereményjáték 2019. november 15-én kezdődik és 2019. december 3-án, 
23:59 órakor ér véget (továbbiakban: nyereményjáték időtartama).  
Nyereményjáték helyszíne: Románia területe. 
Sorsolás: 2019. december 4., 14:00 óra, közjegyző jelenlétében. 
 
4. cikkely – Részvételi jog 
A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltő (az előfizetés megvásárlásakor), romániai 
lakcímmel rendelkező természetes személy (nem kereskedő) részt vehet, aki 2019. november 
15. és 2019. december 3. között legalább 6 hónapra vagy 1 évre előfizet a Nőileg magazinra és 
elfogadja a jelen Szabályzatot. Egy személy több előfizetést is vásárolhat. A 
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN CSAK AZOK VESZNEK RÉSZT, AKIK FIZETŐKÉNT JELENNEK MEG AZ 
ELŐFIZETÉSEN (amennyiben az előfizetés kedvezményezettje különbözik az előfizetés 
vásárlójától, a nyereményjátékban csak a fizető vesz részt).  
Természetes személyeken kívül más személyek pl. jogi személy, magánvállalkozó, egyéni vagy 
családi vállalkozók nem vehetnek részt a nyereményjátékban.  
A nyereményjátékban csakis azok vehetnek részt, akik a Szabályzatban leírt feltételeknek 
eleget tesznek. 
A nyereményjátékban csak a Nőileg magazinra vonatkozó előfizetések (nyomtatott és/vagy 
digitális magazin) vehetnek részt, melyeket a résztvevők online (a Szervező weboldalán) vagy 
a Szervező saját lapkézbesítő hálozatán keresztül vásároltak meg.  
Abban az esetben, ha az ellenőrzések során kiderül, hogy ezek a feltételek nem teljesültek, a 
nyereményre a kisorsolt személy nem jogosult. Szabályzatnak megfelelően a nyereményt a 
tartalékosként kisorsolt résztvevő kapja meg.  

http://www.noileg.ro/
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A szervező fenntartja a jogot bármely résztvevő kizárására, amennyiben a részvétel a 
Szabályzat megszegésével történt. 
 
5. cikkely – A nyereménykampányban résztvevő termékek 
A nyereményjáték csakis a Szervező által kiadott Nőileg magazin, 6 hónapos vagy 1 éves, 
természetes személyeknek (nem kereskedők) szóló előfizetéseire vonatkozik. 
 
6. cikkely – A nyereményjáték lebonyolítása 
A nyereményjátékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték 
időtartama alatt hat hónapra, vagy egy évre előfizetnek a Nőileg magazinra, és elfogadják, 
valamint betartják a Szabályzat előírásait. Egy személy akár több előfizetést is vásárolhat, így 
nagyobb esélye van a nyeremény megszerzésére. 
A nyeremény átvételéhez, és a nyertes érvényesítéséhez, a 6 hónapos vagy 1 éves előfizetési 
bizonylat megőrzése szükséges. Amennyiben a játék utolsó napján, azaz 2019.12.03, 23:59 
óráig történik a kifizetés banki átutalással, úgy szükséges a kifizetést igazoló dokumentumot 
elküldeni a Szervező részére, a marketing@noileg.ro e-mail címre. 
A nyertes vállalja, hogy a vásárlást élő bejelentkezés keretében rögzítjük, és azt felhasználjuk 
a Nőileg Magazin oldalain promotálási céllal. 
Minden előfizetésre, amely megfelel a Szabályzat előírásainak, és amelyek a Szervező 
könyvelési nyilvántartásában szerepelnek 2019. december 3-al bezárólag, a Szervező külsőre 
megkülönbözhetetlen, de egyenkénti szelvényeket készít (a résztvevők adataival), melyeket a 
sorsolási urnába juttatja, kizárva minden csalási lehetőséget. 
Az összes szelvény (úgy a hat hónapra előfizetőké, mint az egy évre rendelőké) bekerül egy 
sorsolási urnába.  
A sorsolásra 2019. december 4-én, 14:00 órakor kerül sor egy szervező által kijelölt személy és 
egy közjegyző jelenlétében, akik hitelesítik a sorsolást. A sorsolás rögzítésre kerül, amelyet a 
szervező internetes oldalán (www.noileg.ro), valamint social media felületein (Facebook, 
Instagram- noilegmagazin) megosztanak. 
A nyereményvásárlás a következő dátumon történik: 2019.12.09 
 
 
7. cikkely – A nyeremények leírása, a sorsolás hitelesítése, a nyeremények átadása 
A nyereményjátékban a következő nyereményt sorsoljuk ki: 
 
Maximum 5000 Ron (ÁFÁ-val együtt) értékű vásárlás a Merkúr-üzletlánc - a nyertes által- 
választott üzletében, 3 perces időintervallumban. 
A nyeremény vásárlás keretein belül tilos az alkohol- és dohánytermék vásárlás. 
Amennyiben a vásárlás értéke meghaladja a kiszabott küszöbértéket, úgy a nyertesnek 
kötelessége visszaszolgáltatni annyi terméket, amelyeknek értéke a különbözetet jelenti a 
küszöbérték és a megvásárolt termékek összértéke között. 
A sorsolás eredményét a Nőileg magazin Facebook- és Instagram-oldalán közöljük, a 
nyertessel a kapcsolatfelvételt a megadott e-mail-címen/telefonszámon kezdeményezzük. 
A nyertes a kiadóval az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot: marketing@noileg.ro, 
tel.: 0726720336. 
 
 

mailto:marketing@noileg.ro
http://www.noileg.ro/
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Amennyiben 2019.12.06 dátummal bezárólag, 23:59 óráig a nyertessel nem sikerül a 
kapcsolatfelvétel az általa megadott e-mail címen/telefonszámon, a sorsolás eredményének 
tartalék-nyertesét jelöljük meg nyertesként, akivel szintén a megadott e-mail 
címen/telefonszámon kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt. 
 
A nyereményért legkésőbb 2019. december 6., 23:29-ig lehet jelentkezni. 
A nyeremények kisorsolása a szervező képviselője és egy közjegyző jelenlétében történik. Az 
urnából egy nyertest és egy tartalék nyertest sorsolunk ki.  
A sorsolás időpontja 2019. december 4, 14:00 óra. 
 
A nyeremény-vásárlás időpontja 2019.12.09, az intervallumot a sorsolást követően 
egyeztetjük a nyertessel. 
A nyertesnek nincs lehetősége a nyeremény értékét pénzbeni jutattásként kérvényeznie, 
illetve a nyeremény jellegének megváltoztatása sem engedélyezett, ellenben átruházható egy 
általa meghatározott személy részére, amennyiben nincs lehetősége személyesen átvenni azt. 
A sorsoláson minden előfizető részt vesz, aki a fentiekben részletezett feltételeknek megfelel.  
A nyertes a következő érvényesítési feltételeknek kell megfeleljen: 
- teljesítse a részvételi feltételeket 
- 6 hónapos vagy 1 éves, Nőileg magazinra vonatkozó előfizetéssel rendelkezzen 
- 18. életévét elérje (az előfizetés vásárlásakor) 
- romániai lakcímmel rendelkezzen 
- természetes személy legyen 
- a nyeremény átvételekor a nyertesnek fel kell mutatni az előfizetési bizonylatot és személyi 
igazolványát 
- töltse ki és írja alá a személyi adatokra feldolgozására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a 
nyeremény átvételéről szóló dokumentumot. 
- ne legyen a Príma Press és ennek cégcsoportjához köthető alkalmazott és bedolgozó, ezek 
férje vagy felsége, valamint első és másodfokú hozzátartozó (pl. szülők, nagyszülők, gyermekek, 
unokák, testvérek, stb.) 
Abban az esetben, ha a kihúzott nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni a sorsolás napján, 
vagy időközben elhunyt, a nyereményt érvénylenenítjük, és a tartalék-nyertes veszi át a helyét. 
Abban az esetben, ha a tartaléknyertessel sem sikerül érvényesíteni, a nyeremény nem kerül 
átadásra és a Szervező birtokában marad.  
A nyertes tájékoztatása során a szervező felkéri a nyertest személyes adataikat feldologozására 
és felhasználására. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek a következő személyes adatait kell 
megosztania a szervezővel: vezetéknév, keresztnév, személyazonossági okirat sorozata és 
száma, lakcím, telefonszám és személyi szám. 
Jelen Szabályzat értelmében és a nyertes nyilatkozata alapján, Szervező nyilvánosságra 
hozhatja a nyertes nevét, fényképét és nyereményét saját kiadványaiban és oldalain, valamint 
a nyeremény átadásáról készített fotót, videót is megjelentethet róla. 
 
8. cikkely – Adók és járulékok 
Szervező felelőssége kiszámolni, visszatartani és befizetni a nyereményekkel kapcsolatos 
személyi adókat a 571/2003. adótörvény alapján. Minden egyéb adóügyi vagy más 
kötelezettség kizárólag a nyertest terheli. 
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9. cikkely – Viták rendezése 
Szervező és résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel 
történik. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye 
szerinti illetékes bíróság feladata.  
A nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó 
eseménytől számított öt munkanapon belül. A panaszokat a marketing@noileg.ro email címre 
kell eljuttatni. A panaszokat a szervező által kijelölt bizottság, 48 órán belül (ünnepnapok és 
hétvége esetén 72 órán belül) megvizsgálja. Az eset megvizsgálása után a választ írásban, e-
mailben juttatják el az észrevételt megfogalamazó félnek. 
 
10. cikkely – A szervező felelőssége 
A szervező nem vállalja a felelősséget az előfizetésre vonatkozó tulaldonjog fölötti vitákért, a 
nyertes kapcsolatfelvételének meghiusulásáért, a nyertes távolmaradásáért, az előfizetési 
bizonylat elvesztésért, rosszul kitöltött, javított, átírt, kitörölt, kiolvashatatlan vagy hibás 
adatokkal ellátott, stb. előfizetési bizonylatokért, valamint az olyan bizonylatokért melyeket 
olyan személyekre állítottak ki, akik nem vehetnek részt nyereményjátékban.  
A szervező nem vállalja a felelősséget a nyereményekben okozott károkért, ezek elvesztéséért 
– sem a nyertes, sem egy harmadik fél által okozott sérülésekért – azok átadása után. 
 
11. cikkely – Az Európai Unió 2016/679-es szabályzata szerinti informálás 
A nyereményjátékba való belépés által a résztvevők beleegyeznek abba, hogy személyes 
adataik bekerülnek a szervező fél adatbázisába a nyertesek kilétének könnyebb beazonosítása 
miatt. A népszerűsítő kampány befejeztével az összes személyes adatot egy arra felruházott 
szakmai csoport megsemmisíti. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek felhasználását 
engedélyezik a résztvevők egyéb marketingkampányok céljára is. A játékban résztvevő 
személyek felhatalmazást adhatnak a szervező félnek arra, hogy személyes adataikat 
felhasználják más alkalmakkor is: promóciós tárgyakat vagy információkat kapjanak postai 
úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon, amelyeket a 
hatályos jogszabályok engedélyeznek. Abban az esetben, ha a résztvevők személyes adataik 
felhasználása mellett döntenek, a fenti módon bármikor információkat kaphatnak a szervező 
fél egyéb kampányairól és tevékenységeiről is. Abban az esetben, ha a résztvevők a jövőben 
nem szeretnének promóciós tárgyakat és információkat kapni postai úton, telefonon, e-
mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon, amelyeket a hatályos 
jogszabályok engedélyeznek, akkor egy aláírt és dátummal ellátott írásos kérvényt kell 
eljuttasanak a marketing@noileg.ro e-mail-címre vagy a szevező fél székhelyére 
(Székelyudvarhely, Győzelem utca 12. szám, Hargita megye). Ezt követően legtöbb 15 napon 
belül egy, a kérésről szóló dokumentumot és egy válaszlevelet fog kapni a szervező féltől. 
A szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a kampányban résztvevő nyertesek személyes 
adatait (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) a 
nyeremények átadása, valamint az esetleges fellebbezések miatt. Az esetleges fellebbezéseket 
marketing@noileg.ro e-mail-címre kell eljuttatni, egy ilyen dokumentum megírásával pedig az 
aláíró fél vállalja személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-
cím, személyi szám) felhasználását a válaszadás érdekében. 
A résztvevő által aláírt és dátummal ellátott kérvényében felszólíthatja a szervezőt azon 
információk közlésére, hogy személyes adatait felhasználja-e vagy sem.  
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A résztvevő ugyanakkor kérvényezheti az adatok helyesbítését, aktualizálását, blokkolását, 
törlését vagy név nélküli felhasználását abban az esetben, ha azok a törvény által eltérően 
vannak felhasználva. A szervező köteles az adatokat a hatályos EU 2016/679-es szabályzata 
szerinti alapján kezelni, informálni a résztvevőt adatai felhasználásáról, hozzáféréséről, az 
adatok felülírásáról, valamint az igazságszolgáltatási szervekkel megosztani. 
A fenti jogok gyakorlása írásban lehetséges Príma Press -nek (Székelyudvarhely, Győzelem utca 
12. szám, Hargita megye, adószáma: RO12212848, cégbejegyzési száma: J19/274/1999) 
küldött beadvánnyal. Értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül választ kap a 
beadványra. 
 
12. cikkely – A nyereményjáték megszűnése 
Jelen népszerűsítő kampányt határidő előtt csak vissmajor esetén szűnhet meg, vagy  a 
hatályos jogszabályok változása esetén, melyek lehetetlenné teszik a nyereményjáték 
folytatását többletköltséget vonva a Szervező számára. 
 
13. cikkely – Jogalapok 
Jelen nyereményjáték a 99/2000-es számú Kormányrendelet és 2016/679-es számú Európai 
Parlament Szabályzata alapján kerül megrendezésre. 
 
14. cikkely – A játékszabályzat 
A nyereményjáték szabályzatát ingyenesen elérhetővé teszi a szervező a www.noileg.ro 
weboldalon. A népszerűsítő kampányban való részvétellel a résztvevők biztosítják a szervezőt 
arról, hogy elolvasták és megértették a szabályzatot, illetve egyetértenek és tiszteletben tartják 
azokat. 
 
Príma Press Kft. 
Transversum Kft.,  
Nemes László Levente, ügyvezető  
Sebestyén Kinga, Nőileg magazin projektmenedzser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noileg.ro/


6 
 

 
 

Regulamentul official al Campaniei promotionale "Nőileg Mikulás" 
Desfasurata in perioada 15. 11. – 03. 12. 2019 

 
 
Art. 1. Organizatorul 
Organizatorul campaniei "Nőileg Mikulás" este SC PRIMA PRESS SRL, cu sediul in mun. 
Odorheiu Secuiesc, str. Győzelem nr.12, jud. Harghita, avand CIF RO12212848, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita sub nr. J19/274/1999,  
reprezentata prin SC Transversum SRL avand functia de administrator prin persoana 
desemnata Nemes László Levente si Sebestyen Kinga – manager proiect Nőileg, denumit în 
continuare Prima Press. 
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in 
continuare „Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prezentul 
Regulament este disponibil spre consultare in mod gratuit tuturor Participantilor, pe site-ul 
www.noileg.ro.  
 
Art. 2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament, 
precum si dreptul de a suspenda sau/si inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea 
Campaniei, cu conditia instiintarii in prealabil a participantilor. Orice modificare si/sau 
completare a acestui Regulament se va face prin acte aditionale pe site-ul www.noileg.ro.  
Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site. 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre 
Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate in modurile mai sus amintite. 
 
Art. 3. Perioada și zona de desfasurare a Campaniei 
Campania promotionala "Nőileg Mikulás" incepe la data de 15. 11. 2019 si se va incheia la data 
de 03. 12. 2019, ora 23:59 (denumita in continurare “perioada Campaniei”). Extragerea va avea 
loc la data de 04. 12. 2019, ora 14:00. 
Zona de desfasurare: teritoriul Romaniei. 
 
Art. 4. Drept de participare 
Campania se adreseaza persoanelor fizice (necomercianți), cu resedinta stabila /nestabila in 
Romania, care in perioada 15. 11. 2019 – 03. 12. 2019, se aboneaza la revista Nőileg (print 
si/sau online) pentru o perioada minima de 6 (sase) luni sau 1 (unu) an, care au varsta de peste 
18 ani la data participarii (achizitionarii abonamentului), si care accepta termenii si conditiile 
prezentului Regulament. O persoana poate achizitiona mai multe abonamente. LA CAMPANIE 
PARTICIPA NUMAI PERSOANELE INSCRISE PE ABONAMENT IN CALITATE DE PLATITOR (in 
cazul in care beneficiarul abonamentului este o alta persoana decat platitorul, la extragere 
participa numai platitorul). 
Alte persoane in afara de persoanele fizice, de ex. persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, nu pot participa la campanie. Dreptul de 
participare la campanie apartine exclusiv persoanelor care indeplinesc conditiile impuse de 
prezentul Regulament. 

http://www.noileg.ro/
http://www.noileg.ro/
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LA CAMPANIE PARTICIPA NUMAI ABONAMENTELE INCHEIATE ONLINE (de pe paginile web 
ale Organizatorului) ȘI CELE CARE AU FOST INCHEIATE LA AGENTII ( agenți personali cu 
legitimație) ORGANIZATORULUI.  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la campanie care se efecteaza prin 
incalcarea prezentului Regulament. 
 
Art. 5 Produse participant 
Campania se refera exclusiv la abonamentele la revista Nőileg (print și/sau online)  editat de 
Organizator, incheiate pentru o perioada minima de 6 (șase) luni sau 1 (unu) an, pentru abonatii 
persoane fizice (necomercianti). 
 
Art. 6. Mecanismul Campaniei promotionale 
La campanie participa persoanele fizice (necomercianti) care se aboneaza in perioada 
campaniei la revista Nőileg (print si/sau online)  pentru o perioada minima de 6 (sase) luni sau 
1 (unu) an, care respecta si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. O persoana 
poate achizitiona mai multe abonamente, astfel participand la extragere cu mai multe sanse.  
Pentru a intra in posesia premiului, pentru validare, trebuie pastrat abonamentul original, care 
atesta achizitionarea abonamentului pentru o perioada minima de 6 (sase) luni sau 1 (unu) an. 
Plata abonamentului trebuie confirmat prin email (marketing@noileg.ro) numai in cazul in care 
plata este efectuata prin virament bancar la data de 03.12.2019, ora 23:59. 
Pentru toate abonamentele care indeplinesc conditiile de participare prevazute in prezentul 
Regulament si care sunt inregistrate in evidenta contabila a Organizatorului vor fi imprimate 
prin grija Organizatorului lozuri de participare (cu datele existente pe abonament) separate, 
dar cu aspect identic, care vor fi introduse in urna de extragere, intr-un mod care sa nu lasa loc 
fraudei, respectiv identificarii vreunui participant.  
Va fi o singura urna de extragere in care se introduc toate lozurile de participare (atat cele 
aferente abonamentului de 6 luni, cat si cele pentru 1 an) si din care vor fi extrase castigatorii. 
Extragerea va avea loc la data de 04. 12. 2019, ora 14:00 in prezenta persoanei desemnate de 
Organizator si a unui notar public care va valida extragerea. Extragerea va fi inregistrata si 
publicata pe pagina web (www.noileg.ro) si siteurile social media (facebook, instagram-
noilegmagazin) a organizatorului. 
Efectuarea cumparaturii castigat: 09.12.2019. 
 
Art. 7. Premiile campaniei, validarea extragerilor, predarea premiilor 
In cadrul acestei campanii se vor acorda urmatorul premiu, prin tragere la sorti: 
 
Voucher de cumparaturi la una dintre magazinele Merkúr (din orasele Reghin, Sfantu 
Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Targu Mures), pe o durata de 3 minute, o 
singura data, in limita sumei de 5.000,00 lei cu TVA. 
Voucherul poate fi utilizat in magazinele Merkúr susmentionat dupa o prelabila consultare intre 
castigatorul premiului, Organizator si magazinul Merkúr.  
Pe baza voucherului nu pot fi achizitionate bauturi alcoolice si/sau produse de tutun. Limita 
maxima a cumparaturii pe baza voucherului castigat este de 5.000,00 lei cu TVA. In cazul in care 
valoarea cu TVA a produselor adunate din magazinul Merkúr, pe o durata de 3 minute, 
depaseste valoarea prag de 5.000,00 lei cu TVA, castigatorul are obligatia de a restitui produse 
pentru a se incadra in limita valorica stabilita, dar are dreptul sa aleaga produsele la care 
renunta.  

mailto:marketing@noileg.ro
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Valoarea premiului este de max. 5.000,00 lei cu TVA. 
 
Fotografiile despre premiile care se vor utiliza in materialele de promovare ale campaniei 
sunt cu titlu de prezentare. 
Termenul de intrare in posesia premiilor, descrise mai sus, este de maxim 3 zile calendaristice 
de la data validarii premiului. 
Valoarea totala a tuturor premiilor acordate in cadrul acestei campanii este de 5.000,00 lei 
cu TVA. 
Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani, in alte bunuri sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului, dar poate sa cesioneze in favoarea altor 
persoane dreptul de castig. 
Daca oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului datorita faptului ca nu este 
indeplinita o conditie mentionata in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de 
a anula respectivul premiu. In cazul in care castigatorul premiului este in imposibilitatea de a 
se prezenta in vederea acordarii premiului castigat, acesta poate imputernici o alta persoana 
in acest sens, ori poate sa cesioneze in favoarea altor persoane dreptul de castig. 
Premiul se poate revendica pana cel tarziu la data de 06. 12. 2019.  
Premiul se va acorda in urma unor extrageri, care se vor efectua in prezenta unui reprezentant 
al Organizatorului și a unui notar public. La tragerea la sorti se va extrage 1 potential castigator 
si 1 potential reserva.  
Dupa extragerea castigatorului se va proceda la validarea acestuia conform conditiilor de 
validare, prin contactarea prin e-mail/telefonica in termen de maxim 3 zile de la extragere. 
Pentru ca un castigator sa fie validat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa indeplineasca conditiile de participare, 
- sa fi achiziționat cel puțin un abonament la revista Nőileg pentru o perioada minima de 6 (sase) 

luni sau 1 (unu) an,  
- sa aiba varsta de peste 18 ani la data participarii (achizitionarii abonamentului), 
- sa fie persoana fizica (necomerciant), resident/nerezident in Romania.  
- sa se prezinta la preluarea premiului cu abonamentul original incheiat pe durata campaniei la 

revista Nőileg pentru o perioada minima de 6 (sase) luni sau 1 (unu) an si cu cartea sa de 
identitate, 

- sa completeze si sa semneze acordul privind prelucrare a datelor personale si actele de 
preluarea a premiului. 

- sa nu fie angajat si/sau colaborator Prima Press și/sau unei al unei societăți din grupul de 
societăți din care face parte și Prima Press, soțul/soția, rudele de gradul I ale acestora 
(parintii/copiii). 
In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in vederea validarii pana la data de 
6 decembrie 2019, atunci acesta va fi invalidat, urmand a se apela la prima rezerva disponibila 
desemnata in ordinea extragerii, aceasta devenind la randul sau potential castigator. In cazul 
epuizarii tuturor rezervelor de la extragere, respectivul premiu nu va mai fi acordat si va 
ramane in posesia Organizatorului fara obligatia de alocare catre alt participant. 
La apelul potentialului castigator, pentru revendicare, acestuia i se va solicita acordul pentru 
colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale 
ce urmeaza a fi comunicate in vederea atribuirii premiului. In vederea inmanarii premiului si 
pregatirii documentelor de transfer, castigatorul are obligatia sa comunice Organizatorului 
urmatoarele date: nume, prenume, serie si numar de buletin, domiciliul, telefonul, CNP. 
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Conform prezentului regulament si acordului expres al castigatorului Organizatorul poate face 
public numele acestuia si premiile castigate, precum și materialele foto și video efectuate cu 
ocazia acordării premiilor. 
 
Art. 8 Taxe si impozite 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul de venit datorat pentru 
veniturile obtinute de catre câstigatori în urma premiului câștigat, in conformitate cu Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in 
legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 
 
Art. 9 Litigii 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie, se vor rezolva 
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 
instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. 
Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile 
lucratoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de 
prejudicii, la adresa de e-mail: marketing@noileg.ro. Contestatia se va analiza de catre o 
comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, 
respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul contestatiilor primite sambata sau duminica, zile 
nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-
mail. 
 
Art. 10. Raspunderea Organizatorului 
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele dispute pentru dreptul 
de proprietate asupra abonamentului, pentru imposibilitatea de contactare  castigatorului 
conform prezentului Regulament, pentru neprezentarea castigatorului pentru ridicarea 
premiului, pentru abonamentele pierdute, gresit intocmite, alterate, corectate, adaugiri, 
stersaturi, nu se vede datele de identificare, seria si nr. abonamentului, alte interventii etc., 
si/sau pentru cele care au fost incheiate cu persoane care nu pot participa la campanie. 
Organizatorul nu este responsabil pentru nici un prejudiciu cauzat de participantul castigator 
pentru el insusi sau pentru o terta persoana in legatura sau prin premiul castigat, nici pentru 
deteriorarea, sustragerea premiului dupa momentul predarii acestuia castigatorului.  
 
Art. 11. Informarea conform Regulamentului UE nr. 2016/679 
Prin inscrierea la Campania promotionala, participantii care incheie isi dau in mod expres 
consimtamantul ca datele lor sa fie incluse in baza de date a Organizatorului in scopul 
participarii la campanie, al identificarii participantilor in eventualiatea castigarii unui premiu 
pentru publicarea datelor castigatorilor si pentru efectuarea formalitatilor de acordare a 
premiilor, pentru livrarea revistei. La finalizarea campaniei si a tuturor operatiunilor pe care le 
implica, datele colectate, vor fi distruse, exceptie facand datele cu privire la care care 
persoanele si-au dat in mod expres consimtamanul sa fie pastrate si ulterior incheierii 
campaniei pentru alte scopuri de marketing, precum datele câștigătorilor premiilor, care vor fi 
păstrate pe perioada și conform prevederilor legale. Prin achizitionarea abonamentelo 
participante la Campania promotionala, participantii pot da in mod expres consimtamantul ca 
datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Organizatorului si sa primeasca ocazional 
obiecte promotionale sau informatii prin posta, telefon, email, SMS sau alte mijloace de 
comunicare permise prin lege. In caz de acord, toate aceste informatii pot fi prelucrate de 

mailto:marketing@noileg.ro
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Organizator, in scopurile mai sus mentionate direct. In cazul in care participantii nu vor mai dori 
sa primeasca obiecte promotionale, sau informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte 
mijloace de comunicare prin presa, se vor adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa 
de e-mail marketing@noileg.ro si/ sau sediul Organizatorului în mun. Odorheiu Secuiesc, 
Str.Bethlen Gabor nr.55, jud. Harghita, urmand ca in termen de maximum 15 zile sa se ia act 
de solicitarea lor si sa primeasca un raspuns. 
Organizatorul colecteaza, stocheaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale 
participantilor castigatori carora le vor fi inmanate premiile (nume, prenume, localitate, 
telefon, email, CNP) precum si in situatia eventualelor contestatii, solicitari formulate de catre 
participantii la campanie. Prin transmiterea eventualei contestatii catre societate la adresa de 
e-mail marketing@noileg.ro, persoana semnatara isi da acordul in mod expres pentru 
colectarea stocarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal din cuprinsul acesteia 
(nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, email) in scopul solutionarii contestatiei 
si formularii unui raspuns la aceasta. 
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Organizator, aceste va 
putea solicita Organizatorului sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu 
caracter personal; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date 
anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale si sa 
respecte toate drepturile participantilor conferite de legea, respectiv dreptul la informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie precum si 
dreptul de a se adresa justitiei, conform Regulamentului UE nr. 2016/679. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata sisemnata, la SC 
PRIMA PRESS SRL, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, Str.Bethlen Gabor nr.55, jud. Harghita, 
avand CIF RO12212848, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Harghita sub nr. J19/274/1999, urmand a primi un raspuns in termen de 15 zile de la data 
primirii cererii. 
 
Art. 12. Incetarea Campaniei 
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui 
eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii 
cadrului legislative, astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei sa presupuna marirea 
bugetului alocat acestui proiect. 
 
Art. 13. Temeiul Legal 
Prezenta Campanie este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare cu respectarea Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor cu caracter personal. 
 
Art. 14. Regulamentul campaniei 
Regulamentul campaniei va fi pus la dispozitie in mod gratuit de catre Organizator,  pentru a 
putea fi consultat de catre participant accesand din site-ul www.noileg.ro. 
Prin participarea la Campanie, participantii declara expres ca au citit si inteles termenii si 
conditiile prezentului Regulament si ca sunt de acord sa se conformeze si sa respecte 
prevederile acestuia. 
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