REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Parisul se vede cel mai bine cu Platinum Optic”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului „ Parisul se vede cel mai bine cu Platinum Optic” (numit in cele ce
urmeaza "Concursul") este compania Platinum SRL., societate inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J33/740/2003, avand CUI RO15693517, cu sediul / adresa de corespondenta in
Cornu Luncii nr. 161, jud. Suceava, reprezentata prin domnul Daniel Amarandei in calitate de
Director Executiv, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oﬁcial (denumit in
continuare "Regulamentul") pe pagina de Facebook Platinum Optic si pe www.platinumoptic.ro
ﬁind obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Concursul se va desfasura prin intermediul agentiei SC Travel Today Consulting SRL.,
persoana juridica romana, C.I.F: RO27860520, Nr. Ord. Reg. Com.: J22/1778/2010, cu sediul in Bd.
Independentei nr.10, Iasi, jud. Iasi, reprezentata prin doamna Ana Cenusa, Director Agentie care
are si calitatea de imputernicit al Organizatorului, (denumita in cele ce urmeaza"Agentia").
1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook
Platinum Optic, pe site-ul www.platinumoptic.ro si in format ﬁzic in toate show-roomurile
Platinum Optic.
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 12.03.2018, ora 00:00 - 31.07.2018, ora
23:59, ora Bucurestiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modiﬁca sau completa
Regulamentul oricand, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau
prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor
cu cel putin 24 de ore inainte de data suspendarii si/sau incetarii, sau data la care orice
modiﬁcare/completare la Regulament va deveni aplicabila. Orice modiﬁcari si/sau completari
aduse prevederilor acestui Regulament vor ﬁ cuprinse in acte aditionale la prezentul Regulament
ce vor ﬁ comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina de Facebook
Platinum Optic, site-ul www.platinumoptic.ro si in format ﬁzic in showroom-uri, cu cel putin 24 de
ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana ﬁzica cu varsta minima de 18 ani impliniti la
data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta oriunde pe teritoriul Romaniei,
care isi comanda la Platinum Optic orice pereche de ochelari progresivi de orice valoare, sau orice
pereche de ochelari cu lentile monofocale in valoare de peste 1000 ron per comanda. Este
considerata comanda de ochelari achizitia simultana de rame si de lentile de la Platinum SRL,
achitata integral pe perioada desfasurarii consursului.
3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Platinum SRL., angajatii
companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si aﬁnii
(sot/sotie) acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament precum si acordul participantului. Participantii se obliga sa
respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului
Regulament.
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3.4. Concursul se desfasoara exclusiv in show-room-urile Platinum Optic. O inscriere este
considerata valida in momentul in care Clientul eligibil, descris la punctul 3.3, completeaza la
show-room-ul Platinum Optic talonul de concurs cu date de contact reale si il introduce in urna
special destinata, in perioada perioada 12.03.2018, incepand cu ora 00:00 pana la data 31.07.2018,
ora 23:59. Organizatorul va premia un singur castigator cu o excursie de tip city break cu durata de
4 zile / 3 nopti, intre 20.09.2018 - 23.09.2018 pentru doua persoane la Paris, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descaliﬁcate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate
falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care
un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de
contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa inﬂuenteze Concursul prin modalitati
frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
4.2. Sunt descaliﬁcate din concurs persoanele care renunta la cumparare sau care nu isi achita
integral comanda in perioada desfasurarii concursului.
SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS
5.1. Orice persoana eligibila, cf. pct. 3.3 din prezentul Regulament, care doreste sa se inscrie in
Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, daca va completa la show-room-ul Platinum Optic
talonul de concurs cu date de contact reale si il introduce in urna special destinata, in perioada
perioada 12.03.2018, incepand cu ora 00:00 pana la data 31.07.2018, ora 23:59. Organizatorul va
premia un singur castigator cu o excursie de tip city break cu durata de 4 zile / 3 nopti, intre
20.09.2018 - 23.09.2018 pentru doua persoane la Paris, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
5.2. Extragerea castigatorului va avea loc pe 03.08.2018, ora 12:00 si va ﬁ difuzata intr-un live pe
pagina de Facebook Platinum Optic.
5.3. Fiecare utilizator poate sa recomande concursul pe Facebook catre prietenii sai de pe
Facebook.
SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR
6.1. In cadrul campaniei se va acorda, prin tragere la sorti, un singur premiu constand intr o
excursie de tip city break cu durata de 4 zile / 3 nopti, intre 20.09.2018 - 23.09..2018 pentru doua
persoane la Paris, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
in valoare estimata bruta de 6044.6 RON, pachet + impozit cu tva inclus, din care 5630 ron pachet,
tva inclus. Premiul contine transport cu avionul cu plecare din Iasi, operat de compania BlueAir, cu
bagaj de mana de 10kg, fara bagaj de cala, plecare din Iasi vineri 20.09.2018 ora 14:00, retur din
Beauvais luni, 23.09.2018 ora 17:00, cazare 3 nopti pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus la Hotel
Appia La Faye e, Paris, 3*, cu mic dejun inclus.
Orice servicii optionale suplimentare, pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt
incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor ﬁ suportate direct de catre castigator,
reprezentand spezele acestuia (de ex. Mini-bar, parcare, pay /view TV etc).
Neefectuarea de catre castigator, din orice motive, de orice natura, a sejurului tip “City Break” in
Paris cu durata de 4 zile / 3 nopti, intre 20.09.2018 - 23.09.2018 pentru doua persoane conduce la
imposibilitatea castigatorului de a-si valoriﬁca premiul, Organizatorul neputand ﬁ facut
raspunzator in niciun mod in
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legatura cu o astfel de situatie.
Sejurul tip “City Break” la Paris va putea avea loc exclusiv prin intermediul agentiei de turism SC
Travel Today Consulting S.R.L.
Valoarea estimata bruta a premiului este 6044.6 RON, pachet + impozit cu tva inclus, din care 5630
pachet, tva inclus.
6.2. Validarea castigatorului se face prin conﬁrmarea datelor personale la adresa de mail
danielamarandei@platinumoptic.ro: nume, prenume, copie (fotograﬁe) buletin. Castigatorul va ﬁ
contactat ulterior de catre Organizator pentru a aﬂa cum poate intra in posesia premiului.
6.3. Un participant poate castiga maximum un (1) premiu.
6.4. Castigatorul va ﬁ desemnat prin tragere la sorti in data de 03.08.2018, vineri, la ora 12:00,
transmisa LIVE pe pagina de Facebook Platinum Optic. Pe langa castigator, se vor alege si 6
rezerve.
6.5. Castigatorul va ﬁ notiﬁcat prin maximum 3 metode, de cate 2 ori (apel telefonic, sms, email). In
cazul in care nu raspunde in decurs de 48 de ore, premiul va ﬁ acordat primei rezerve.
6.6. In cazul in care castigatorul nu este validat, premiul acestuia va ﬁ acordat urmatoarei rezerve
extrase si asa mai departe.
6.7 Castigatorul va notiﬁca Organizatorul prin e-mail, la adresa
danielamarandei@platinumoptic.ro despre acceptarea sau refuzul premiului pana la data de
06.08.2018, pana la ora 09:00.
6.9. Premiul castigat nu poate ﬁ inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani
a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/
caracteristicilor premiului. Premiul nu poate ﬁ cedat de catre castigator unei alte persoane, o data
ce l-a acceptat in nume propriu. In cazul refuzului castigatorului de a beneﬁcia de castig sau in
cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de
atribuire a castigului.
6.10. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate
ﬁ formulata in scris de catre participant si depusa personal la show-room sau expediata prin
posta, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii concursului, catre SC Platinum
SRL, pe adresa: Iasi, B-dul. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 7A (la sediul Platinum Optic). Contestatia se
va solutiona, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul
va ﬁ nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in
care aceasta nu va ﬁ posibila, litigiile vor ﬁ solutionate de instantele judecatoresti romane
competente.
6.11. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata
de prezentul concurs cu exceptia costurilor implicate de accesul prin internet la pagina de
Facebook.
SECTIUNEA 7. ANULAREA PREMIILOR
7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiului din cauza unor situatii
neprevazute fara notiﬁcari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarea premiului
nu poate ﬁ desfasurata conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware
sau software.
7.2. Orice anulare prematura a alocarii premiului nu implica drepturi pentru participanti.
7.3. In cazul anularii alocarii premiului, vor ﬁ postate notiﬁcari adecvate in cadrul paginii de
Facebook
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Platinum Optic.
7.4. Premiul neacordat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
SECTIUNEA 8. TAXE
8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu
cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale (Castigatorul nu mai are de platit niciun
impozit).
8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli suplimentare directe sau
indirecte in ceea ce priveste participarea propriu-zisa.
SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul nu va ﬁ raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator, maxim la
data de 05.06.2018
9.2. Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a raspunde la mesajul de anuntare a
castigatorului Concursului, pana la termenul mentionat la art. 6.9. de mai sus, exonereaza
Organizatorul de orice raspundere. Premiul poate ﬁ acordat unui alt castigator.
9.3. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu deﬁnitiv toate deciziile adoptate de
Organizator in privinta desemnarii castigatorilor premiilor, precum si faptul ca Organizatorul
are dreptul de a descaliﬁca orice participant care nu respecta Regulamentului Concursului.
Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact
relevante, respectiv: nume, prenume, seria si nr. CI si numar de telefon valabil.
9.4. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu
poate beneﬁcia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a
Regulamentului Concursului sau datorita numelui si/sau prenumelui si/sau CI-ului transmise
gresit.
9.5. Organizatorul nu va ﬁ responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate
asupra premiului, ivite ulterior semnarii procesului verbal de predare-primire catre castigator;
9.6. Organizatorul si Agentia de turism nu isi asuma responsabilitatea pentru modiﬁcarea politicii
comerciale sau a programului operatorului de zbor BlueAir.
9.7. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, ﬁind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare
acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate
care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.
b) Organizatorul nu va ﬁ responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de
a intra in posesia premiului castigat.
c) Defectiuni tehnice ale furnizorilor de servicii de telefonie /Internet si/sau defecţiunea reţelei de
socializare Facebook
d) Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului de Facebook a
participantului sau
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alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a
parolei si userului.
e) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre
participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare
i n s t a l a t p e c o m p u t e r, e r o r i d a t e d e v i r u s a r e a s i s t e m u l u i d e o p e r a r e a l
computerului/tabletei/telefonului).
g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa
partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aﬂate
in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,
transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii
web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei, scris ilizibil pe talonul de
participare. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, diﬁcultatilor tehnice si/sau
intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul
si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a email-ului, ﬁe in cazul Organizatorului, ﬁe in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice
si/sau de traﬁc intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de
probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti,
in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor
schimbari de legislatie care sa inﬂuenteze derularea si implementarea Campaniei (precum
deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente
similare), premiile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de
acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor
personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea alegerii si validarii castigatorilor,
atribuirea premiilor si indeplinirii obligatiilor ﬁscale ce revin organizatorilor concursului (numai
in cazul premiilor fabile).
10.2. Platinum SRL. garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va ﬁ facuta cu respectarea
legii 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 (art. 12),
dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie
(art.15).
10.3. La cererea expresa a acestora, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de
interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in
aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Concursului vor
trimite Organizatorului pe B-dul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 7A, Iasi/Iasi/Romania, o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.4. Platinum SRL. se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu
exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.
10.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o
solicitare
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pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa speciﬁcată în
prezentul regulament (costurile de expediere vor ﬁ rambursate la cerere, la tariful standard, non
urgent), conﬁrmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au,
de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de
situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o
cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in
conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
10.6. Scopurile constituirii şi administrării bazei de date sunt: desemnarea câştigătorilor
prezentului concurs, realizarea de rapoarte statistice, informarea participanţilor cu privire la
alte acţiuni desfăşurate în viitor (noi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing).
10.7. Participanţilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a promoţiei (contravaloarea
cheltuielilor legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii de Facebook Platinum
Optic sau ale site-ului www.platinumoptic.ro).
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate ﬁ
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va ﬁ exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va ﬁ impiedicata sau
intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa
comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului
de forta majora.
SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei 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 din municipiul
Bucuresti, potrivit legii romane.
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
13.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
13.2 Regulamentul Concursului va ﬁ disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe
h ps://www.facebook.com/platinumoptic/
13.3 Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt ﬁnale si aplicabile tuturor Participantilor.
Platinum SRL.
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