
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Farmaciile REMEDIA RASPLATESC FIDELITATEA”  

 

Cap.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. IDENTITATEA OPERATORULUI. 
SCOPUL PRELUCRARII 

1.1 Aceasta Campanie promotionala este organizata SC Farmaceutica REMEDIA 
S.A., cu sediul in Deva, str. Dorobantilor, nr. 43, jud. Hunedoara, numar de 
inmatriculare la Registrul Comertului: J20/700/1991, cod fiscal: RO 2115198, 
reprezentata de Director General Zoe CHIRITA, avand numarul de Operator baze de 
date NR. 21222 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal, in scopul desfăşurarii activitaţilor de marketing şi 
publicitate specifice derulării activităţii. 

1.2.Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind 
loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

1.3.Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si 
sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului 
Regulament. Inscrierea in vederea participarii la Campanie presupune acceptarea 
implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.  

1.4.Regulamentul de organizare /desfasurare a prezentei Campanii este disponibil 
pentru toti participantii in mod gratuit, in farmaciile REMEDIA selectionate si  in 
format electronic pe site-ul www.farmaciileremedia.ro  

Cap.2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

2.1 Campania este organizată si se desfasoara in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial, pe teritoriul României, în toate locaţiile retelei de 
Farmacii REMEDIA din Bucuresti, prezentate in Anexa 1 la prezentul 
Regulament. 

2.2 Perioada de desfasurare a Campaniei: 20.06.2017 (ora 00:00:01) – 
20.08.2017 (ora 23:59:59) 

2.3 Orarul de functionare al Campaniei va coincide cu orarul fiecarei locatii din 
reteaua Farmaciilor REMEDIA participante. 

2.4 Aceastǎ Campanie promoţionalǎ se va desfăşura în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Oficial. 

Cap.3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 Aceasta campanie este destinata tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în 
România, care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei, care 
achizitioneaza în zilele de desfasurare a Campaniei produse din locatiile retelei de 
Farmacii REMEDIA participante, conform mecanismului de mai jos. 



Nu vor putea participa la prezenta Campanie angajaţii si colaboratorii societăţii 
Farmaceutica REMEDIA S.A., precum şi  membrii de grad I si II ai familiilor acestora 
(copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 

 

Cap.4 PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1 Produsele participante la prezenta campanie promoţională sunt produsele 
comercializate in Farmaciile REMEDIA participante.  

 

Cap.5 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

5.1 Pentru a participa la prezenta Campanie, participanţii trebuie să respecte 
următorul mecanism: 

5.1.1 Să achizitioneze din farmaciile participante, în perioada de desfasurare a 
Campaniei, produse in valoare minima de 50 lei/bon fiscal, inclusiv TVA. Pe langa 
bonul fiscal care atesta achizitia, participantii vor primi gratuit un talon de 
participare, al carui model este prezentat in Anexa 2, pe care-l vor completa cu 
datele personale, si il vor introduce in urnele special amenajate din incintele 
Farmaciilor REMEDIA participante. 

In afara de achizitia din cadrul Farmaciilor REMEDIA participante a oricaror produse 
in valoare de minim 50 lei/bon fiscal, inclusiv TVA in cadrul Campaniei, in 
conformitate cu prevederile art. 41(2) din OG nr. 99/2000, participantilor nu le este 
impusa nicio alta cheltuiala directa sau indirecta, participarea la promotie fiind 
gratuita pentru toti participantii. 

In acest sens, toti Participantii sunt inscrisi gratuit in Campanie in momentul 
indeplinirii condițiilor din prezentul Regulament Oficial. 

5.1.2 La finalul Campaniei, fiecare farmacie participanta va transmite taloanele 
colectate la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bld. Metalurgiei, nr. 78, sector 4. 

5.1.3 Desemnarea câştigătorilor se va face prin extragere din urna colectoare, 
extragerea facandu-se pentru toate farmaciile REMEDIA participante, in data de 
22.08.2017, la ora 11,00, la sediul organizatorului, din  Bucuresti, Bld. Metalurgiei, 
nr. 78, sector 4 in prezenta unei Comisii formata din trei reprezentanti ai 
organizatorului. 

5.1.4 Un participant se poate inscrie in prezenta Campanie cu oricate taloane 
doreste, cu conditia respectarii mecanismului prezentei Campanii. Un participant la 
prezenta Campanie  poate castiga un singur premiu. In cazul in care un participant 
este desemnat potential castigator al mai multor premii in cadrul tragerii la sorti, 
acestuia i se va atribui un singur premiu . 

5.1.5 Furnizarea de date incorecte sau necomunicarea tuturor informatiilor 
mentionate in talon atrage dupa sine anularea talonului de participare la Campanie. 

 



Cap.6 PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

6.1  In cadrul acestei Campanii Promotionale se vor acorda prin tragere la sorti 
trei premii: 

 
Tip premiu Nr. 

premii 
Valoare 
unitara ( 

TVA inclus 
) cazare 

+ 
excursie 

Valoare unitara ( 
TVA inclus ) 

pachet Allergika 

Valuare totala 
premiu (TVA 

inclus ) 

Cazare Delta Dunarii, 
Jurilovca x 2 nopti, 
inclusiv excursie la Gura 
Portitei in perioada 1-
3.09.2017, plus pachet 
dermato-cosmetice 
Allergika (Allergika gel 
dus +Allergika crema de 
maini)   

3 460 80 540 

Premiile vor fi acordate in ordinea extragerii.  

6.2 Valoarea totala a tuturor premiilor Promotiei este de 1.620 lei, TVA inclus 

6.3 Nu se permite acordarea contravalorii în bani pentru premiul obtinut.  

 

Cap.7 ANUNŢAREA, VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA 
PREMIILOR 

7.1 Premiile vor fi acordate in urma extragerii electronice din data de 22.08.2017, 
ora 11:00, care va avea loc la sediul organizatorului, din Bucuresti, Bld. Metalurgiei, 
nr. 78, sector 4 

7.2 Dupa incheierea perioadei de desfasurare a Campaniei, Organizatorul, 
Farmaceutica REMEDIA S.A. va colecta la sediul sau din Bucuresti, Bld. Metalurgiei, 
nr. 78, sector 4, taloanele din cadrul fiecarei Farmacii REMEDIA participante, 
,urmand ca extragerea sa aiba loc in data de 22.08.2017, ora 11,00 cate un 
castigator pentru fiecare premiu si cate trei rezerve aferente fiecarui castigator. 

7.3 Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic, la numarul comunicat 
Organizatorului cu ocazia completarii talonului de participare. De asemenea pozele 
castigatorilor vor fi facute publice prin postarea pe site www.remedia.ro si contul de 
facebook al Farmaciilor REMEDIA  

7.4 Castigatorii se vor prezenta personal la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A situat 
in Bucuresti, Bld. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, in vederea inmanarii premiului, avand 



asupra lor un act de identitate precum si  bonul fiscal corespunzator, care sa atese 
achizitia in valoare de minim 50 lei. 

7.5 Orice Participant este obligat sa pastreze pana la extragerea finala bonul fiscal. 
Bonul fiscal emis în zilele de activare a promotiei, de către locaţiile participante, 
atesta achiziţionarea produselor conform mecanismului. 

7.6 Validarea câştigătorilor  premiilor se va face doar după prezentarea de către 
acestia a bonurilor fiscale inscrise pe taloanele castigatoare si emise în perioada 
Campaniei, în locaţiile  participante atestand achiziţionarea produselor in valoare de 
minim 50 lei/bon fiscal, precum si a actului de identitate. 

7.7 Organizatorul va publica pe site-ul www.remedia.ro si www.farmaciileremedia.ro 
numele castigatorilor  

7.8 Pentru ca un premiu sa poata fi validat, castigatorul trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele conditii: 

7.8.1 Participantii sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la cap.3 din 
Regulament. 

7.8.2 Talonul sa fii fost obtinut in urma unei achiziţii de cel puţin 50 de lei pe un 
singur bon fiscal în perioada Campaniei, din Farmaciile REMEDIA participante. 

7.8.3 Sa fie completate corect toate rubricile din talon pentru a putea intra in 
posesia premiului, precum si  sa prezinte bonul fiscal care atesta achizitia, 
participantii fiind direct raspunzatori de exactitatea si corectitudinea datelor 
mentionate in talon. 

7.8.4 Participanţiilor le revine obligaţia de a comunica toate informatiile din talonul 
de participare cu privire la datele personale, nume si prenume , adresa, numar de 
telefon, nr. bon fiscal, data emiterii bonului fiscal toate completate in clar, în caz 
contrar, talonul fiind anulat. 

7.8.5 Premiile sunt cele mentionate in acest regulament. Castigatorii nu pot cere 
contravaloarea in bani si nici modificarea facilitatiilor oferite prin premiul acordat 
acestora.  

7.8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la 3 rezerve aferente fiecarui 
castigator, in ordinea extragerii, in cazul in care castigatorul desemnat initial nu 
indeplineste conditiile de validare mentionate mai sus. 

7.8.7 Decizia comisiei de validare este finala si irevocabila. 

7.8.8 In cazul in care castigatorul nu doreste sa accepte/refuza premiul, nu poate/nu 
se prezinta pentru a intra in posesia premiului in maxim 5 de zile lucratoare  de la 
data anuntarii castigatorilor, acesta isi pierde dreptul la respectivul premiu, iar 
Farmaceutica REMEDIA SA va acorda premiul unui alt castigator din lista de rezerve, 
in ordinea tragerii la sorti. 

7.8.9 De asemenea, prin completarea talonului, participantii confirma că sunt de 
acord cu regulamentul concursului şi în plus, sunt de acord ca in cazul in care vor fi  



castigatori, să puna la dispozitia organizatorului o poza, pentru a fi postata pe contul 
de facebook al organizatorului. 

 

Cap.8 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1 Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi 
("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri 
legitime legate în principal de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate 
specifice derulării activităţii. 

8.2 Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura 
permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date. 

8.3 Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, 
prenume, adresă, număr de telefon. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace 
automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de 
securitate şi protecţie impuse de lege. Informaţiile vor fi folosite pentru actiuni de 
marketing, precum si in scopuri statistice.  Datele cu Caracter Personal vor fi 
controlate de către utilizatori autorizaţi. 

8.4 De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstante, să fie nevoie ca 
Organizatorul să divulge datele participantilor către anumite autoritati legale şi de 
reglementare (inclusiv autoritaţile fiscale), către contabilii, auditori, avocaţi sau alţi 
asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terţe persoane care furnizează 
produse şi servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizaţiile financiare, etc). 
Organizatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în 
situatia în care acest demers este necesar pentru a permite exercitarea drepturilor 
prevazute de lege în favoarea sa, pentru a acţiona în justitie contra oricarei activităţi 
ilegale, sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane. Organizatorul va putea 
colecta şi stoca aceste informatii în forme diverse (ex., în forma scrisă, electronică, 
etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfasurare a activităţii 
Organizatorului. Organizatorul a implementat anumite măsuri de securitate pentru a 
asigura confidenţialitatea informaţiilor din baza sa de date, în conformitate cu 
standardele minime de securitate impuse de legislaţia relevantă. 

8.5 În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza dispozitiilor 
prevazute de art.12-art.18 din Legea 677/2001, orice participant va putea exercita 
oricare dintre următoarele drepturi: 

a. Dreptul la informare 

 b. Dreptul de a accesa Datele cu Caracter Personal; 

 c. Dreptul de interventie asupra datelor sale cu Caracter Personal; 

 d. Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor 

 e. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate  



 f. Dreptul de a se adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a 
drepturilor sale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. 

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin 
intermediul unei cereri scrise , datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa 
din Deva, str. Dorobantilor, Nr.43, Jud. Hunedoara sau la adresa de e-mail 
remedia@remedia.ro, iar Organizatorul se obliga: 1. sa confirme solicitantului daca 
prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; 2. sa 
rectifice, actualizeze, blocheze sau sterga, in mod gratuit, datele a caror prelucrare 
nu este conforma cu prevederile Legii 677/2001 si 3. sa inceteze,in mod 
gratuit,prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantului. 

8.6 Prin inscrierea datelor personale pe talonul de participare, participanţii confirmă 
faptul că au fost informaţi cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, 
care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunt de acord ca aceste 
Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, 
pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. 

8.7 Datele personale solicitate prin talonul de participare au un caracter obligatoriu 
pentru identificarea persoanei, nume, prenume, pentru contact operativ si analiza 
satisfactiei clientului (tel. fix, mobil )  

8.8 Refuzul de a furniza datele solicitate pe talonul de participare duce la 
imposibilitatea validarii talonului si a acordarii premiului, in eventualitatea castigului. 

8.9 Datele solicitate sunt utilizate exclusiv pentru identificarea castigatorilor. 

8.10 Datele solicitate prin formularul de inscriere nu se transfera in strainatate. 

9.REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara 
drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe site-ul 
www.farmaciileremedia.ro 

Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta 
si va fi autentificat de catre notarul public care a autentificat prezentul Regulament 
Oficial. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost 
aduse la cunostinta publicului. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre 
participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe site-
ul www.farmaciileremedia.ro  

In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, un anunt de 
suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe site-
ul www.farmaciileremedia.ro  

 Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau intrerupta de 
drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Campaniei 
sau orice fel de despagubiri. 

In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Campaniei, 
Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Campania, operand modificarile 



necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca 
participantii sa solicite despagubiri. 

Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public. 

10.Taxe si impozite 

Organizatorul se obliga sa calculeze sa retina  si sa vireze impozitul datorat pentru 
premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu legislatia in vigoare privind 
impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscal sau de orice alta natura in 
legatura cu premiul sau cu utilizarea acestuia, fiind in sarcina exclusive a 
castigatorului. 

11.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. 

 

Farmaceutica REMEDIA S.A. 

Director General 

Zoe CHIRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“FARMACIILE REMEDIA RASPLATESC FIDELITATEA” 

Lista Farmaciilor REMEDIA din Bucuresti participante  

LOCALITATE 
DENUMIRE 

FARMACIE 
ADRESA TELEFON E-MAIL 

BUCUREȘTI MAGHERU B-dul Gh. Magheru, nr. 18, sector 1 

+40 213 156 666; +40 728 

069 217 magheru@remedia.ro  

BUCUREȘTI SF LEON Str. Șoimus, nr. 1-7, sector 4 

+40 213 323 368;        

+40 751 066 081 sf.leon@remedia.ro  

BUCUREȘTI SF ANASTASIA 

Calea Moșilor,  nr. 306, bl. M56, parter, 

sector 2,  

+40 212 109 888; +40 740 

112 548 sf.anastasia@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA 

Str. Camil Ressu, nr. 41(CA12), Complex 

Ambrozie , sector 3 

+40  216 732 798 

ambrozie@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Str. Drumul Taberei, nr. 82, sector 6 

+40  214 442 021 

drumul.taberei@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA  B-dul Constructorilor, nr. 20,  sector 6 

+40  212 210 122 

constructorilor@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Str. Camil Ressu, nr. 20, bloc 6Bis, sector 3 

+40  213 246 568 

camil.ressu@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Str. Huedin, nr. 19, sector 4 

+40 214 510 268 

huedin@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA B-dul. Ferdinand I, nr. 95, parter, sector 2 

+40 216 422 038 

ferdinand.i@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA 

B-dul. Lacul Tei, nr. 126-128, bl. 17-18, 

sector 2 

+40 217 955 915 

lacul.tei@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Soseaua Giurgiului, nr. 119, bl.11, sector 4 

+40 214 510 391 

giurgiului@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Str. Secuilor, nr. 8, sector 4  

+40 216 341 392 

secuilor@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Str. Baba Novac, nr.15 A, bl. 3, sector 3 

+40  217 961107 

baba.novac@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA 

B-dul. Chisinau, nr. 4, bl. M1, parter, sector 

2 

+40  217 965 024 

chisinau@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Șoseaua Iancului, nr.  59, bl. 101 A, sector 2 

+40  212 502 223 

iancului@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Calea Vitan, nr.28, sector3 

+40  217 963 386 

calea.vitan@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Vacaraești, nr. 242, bl. 72 B, sector 4 

+40  213 312 229 

vacaresti@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA 

 B-dul Iuliu Maniu ( Piața Veteranilor ), nr. 

78-92, sector 6 

+40  212 339 596 

veteranilor@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Calea Giulești, nr.113, sector 6 +40 217 958 817 giulesti@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA Șoseaua Olteniței 48-50, sector 4 +40 213 323 113 oltenitei@remedia.ro  

BUCUREȘTI 

Farmaciile 

REMEDIA 

Drumul Binelui, nr. 33, lot 1-SP, Com. 5, bl. 

1,  parter, sector 4 +40 314 260 360 binelui@remedia.ro  

 






