
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI 

„ Chestionar Rewine ” 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Concursul este organizat și desfășurat de Societatea Rewine S.R.L., o societate comercială din 

România, cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 28B, jud. Bihor, România, având codul unic de 

înregistrare RO 34428010, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub 

numărul J5/662/2015, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 

4270/2016, (denumită în continuare "Organizator").  

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). 

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.rewine.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând că 

astfel de modificări să între în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-urile 

menționate mai sus. 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat și se desfășoară, în perioada 20 Mai - 19 Iulie. Pentru obținerea de 

informații suplimentare vă rugăm să trimiteți un email la contact@rewine.ro, pe întreaga durată a 

concursului, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos. 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

Concursul va fi lansat la data de 20 Mai și va dura până la data de 19 Iulie. Concursul se va desfășura 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Dupa data încheierii concursului, Organizatorul nu are nicio responsabilitate și nu își mai 

asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce 

la concluzia actualității sau continuării concursului.  

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 



Participanții trebuie să completeze chestionarul pentru a avea șansa de a câștiga Vinul Saptamanii. 

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți în fiecare zi de luni. 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI 

Premiile totale constau în o sticla din Vinul Saptamanii. Valoarea totală a premiilor acordate 

depinde de vinul selectat pentru a fi Vinul Saptamanii. 

Premiile acordate nu se pot converti în bani. 

La primirea premiului, câștigatorii vor completa un proces verbal de predare-primire al premiului. 

Câștigătorul se obligă să menționeze pe Procesul - verbal de predare-primire al premiului, în baza 

prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a 

impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare 

lunii in care a fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de 

identitate si sa predea o copie a actului sau de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa 

indice codul sau numeric personal sau sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi 

inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. 

SECTIUNEA 6. TAXE 

Plătitorul premiilor, în speță Societatea Rewine S.R.L., se obligă să calculeze și să vireze impozitul 

datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, 

fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de 

către câștigător. 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR 

Câștigătorul extras prin tragere la sorți, conform celor mentionate în secțiunea 4, va fi contactat de 

către Organizator conform informațiilor furnizate de către participanți. De asemenea, numele 

câștigătorului va fi postat pe site-ul menționat în regulament. Premiul va putea fi revendicat la 

sediul Organizatorului sau prin telefon la numărul 0720232323 sau prin trimiterea unui mail la 



contact@rewine.ro, in termen de 30 (treizeci) zile de la data extragerii. Premiul nerevendicat se 

anulează, acesta rămâne în posesia Organizatorului. 

Toate taxele de expediție a premiului vor fi suportate de Organizator. 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a 

participanților și eventualilor câștigători. 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. 

SECTIUNEA 9. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice/ cu domiciliul/ reședința în România 

aflați în baza de date a Organizatorului și care sunt clienții acestuia, cât și clienților noi care 

achiziționează unul dintre produsele comercializate de către Organizator pe întreaga perioadă a 

Concursului.  

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, Societatea Rewine S.R.L., precum 

și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/ soție). 

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca 

numele câștigătorilor și fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate gratuit in materiale 

audio, foto, și video de către Organizator. Câștigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o 

declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul. 

Câștigătorii cesionează Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor 

asupra fotografiilor realizate. Cesiunea este exclusivă, nelimitată în timp și spațiu. Organizatorul va 

putea folosi fotografiile oricând prin orice mijloace de comunicare în masă: presa scrisă, televiziune, 

radio, internet și marketing direct. 

SECTIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 



Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii sunt de acord ca datele cu caracter 

personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de 

Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora in 

scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop 

comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing), precum și trimiterea de oferte și 

materiale publicitare.  

Participanții/căștigătorii sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru 

aceleași scopuri, și partenerilor contractuali ai societății Rewine S.R.L. din România și din alte țări 

membre ale Uniunii Europene. Prezentul acord este valabil pe o perioada nelimitată, până la 

eventuala sa revocare.  

În conformitate cu Regulamentul EU nr. 679/2016, Organizatorul are obligația de a administra în 

condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participanților la 

concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor și câștigurile 

acordate în cadrul acestui concurs. 

Lista căștigătorilor va fi afisată pe site-ul www.rewine.ro în conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a 

prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile 

Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca 

atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților/ căștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament 

Oficial și legislației în vigoare. 

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului EU nr. 679/2016, 

următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a 

prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a 

formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru 

exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată la adresa 

societății menționată mai sus, cât și la adresa de email contact@rewine.ro. De asemenea, 

participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP. 

SECȚUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI 



Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 

inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua 

prezentul concurs. 

SECTIUNEA 12. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente. 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesând site-ul www.rewine.ro. Pentru 

informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, vă rugăm să ne contactați prin e-

mail la adresa contact@rewine.ro. 

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial. 

S.C. Rewine S.R.L. 


