REGULAMENTUL CAMPANIEI
“CADOURI CRACIUN”
12.12.2016 – 31.12.2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „CADOURI CRACIUN” (numita in cele ce urmeaza
“Campania”) este SC CELLULEM BLOCK BELLEZZA SRL (denumita in continuare "Organizatorul" sau
"CELLULEM"), cu sediul in Str. Buzesti, nr. 59, Bl. A5, parter, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5330/2012, cod unic de inregistrare 26663376,
tel.: 0213101113.
1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “ Regulamentul Oficial” sau
“Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania,
pe website-ul www.cellulemblock.ro. De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit,
oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la
sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a
Campaniei.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr.
603 din 31.08.2007.
2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 12.12.2016 – 31.12.2016.Dupa data incheierii
Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in
legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii
Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii
acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.cellulemblock.ro. Astfel de modificari
vor intra in vigoare la data publicarii lor pe site sau la data autentificarii actului aditional prin care
Regulamentul este modificat.
2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18
ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile
prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii SC CELLULEM BLOCK BELLEZZA SRL.
3.2. La aceasta Campanie pot participa toti consumatorii cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu
varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.
3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa
si neechivoca a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.cellulemblock.ro sau direct in centrele
Cellulem Block Bellezza de la adresele: Calea Dorobantilor, nr. 116 - 122, sector 1, Bucuresti; Piata

Victoriei, Str. Buzesti, nr. 59, sector 1, Bucuresti; B-dul Unirii, nr. 33, bl. A2, parter, sector 3,
Bucuresti; B-dul Tomis, nr. 209, bl. TS6A, parter, Constanta.
4.2. Pentru a beneficia de ofertele speciale, participantii trebuie sa achizitioneze ofertele in perioada
campaniei, 12 – 31 decembrie 2016 si sa faca plata acestora integral.
4.3. Sedintele si/sau pachetele achizitionate vor avea o perioada de valabilitate de 3 luni, pana la
data de 31 martie 2017 si vor fi efectuate doar pana la aceasta data.
4.4. In cazul in care participantul achizitioneaza un pachet si/sau sedinta in perioada Campaniei insa
nu o efectueaza pana la data de 31 martie 2017 nu se acorda contravaloarea in bani iar sedintele nu
se mai efectueaza dupa aceasta data.
4.5. Discount-urile aferente Campaniei nu se cumuleaza cu ofertele lunii in curs.
4.6. Organizatorul nu raspunde pentru programarile anulate datorita intarzierii participantilor in
cadrul centrelor Cellulem Block Bellezza.
4.7. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi
tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa Str.
Buzesti, nr. 59, Bl. A5, parter, camera 1, sector 1, Bucuresti sau cheltuieli legate de accesul la Internet
in vederea participarii la Campanie sau a consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).
SECTIUNEA 5. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
5.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in
conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii
nr. 4844/9.03.2011.
5.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in formularele de pe site-ul www.cellulemblock.ro
sau in fisele de client din cadrul centrelor Cellulem Block Bellezza SRL, participantii sunt de acord cu
toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter
personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si efectuarii de programari si
proceduri. De asemenea, prin bifarea casutei corespunzatoare acordului pentru comunicari
ulterioare din formularul de inscriere, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele
lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea comunicarilor
ulterioare de marketing direct, prin, dar fara a se limita la, posta, email si SMS.
5.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
Participantilor. La cererea expresa a Participantilor, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de
acces, dreptul de informare, 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 Monitorul Oficial nr. 790
din 12 decembrie2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi,
Participantii vor trimite Organizatorului la adresa Str. Buzesti, nr. 59, Bl. A5, parter, camera 1, sector
1, Bucuresti, in atentia Directorului General, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
5.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti,
cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in
vigoare.
5.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod
gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa
cristina.ulian@cellulemblock.ro sau printr-o solicitare scrisa la Cellulem Block Bellezza SRL, Str.
Buzesti, nr. 59, Bl. A5, parter, camera 1, sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 6. FORTA MAJORA
6.1. 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 asi indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
6.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, 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 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat
sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la
aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 7. LITIGII SI FRAUDE
7.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila.Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa:
Cellulem Block Bellezza SRL, Str. Buzesti, nr. 59, Bl. A5, parter, camera 1, sector 1, Bucuresti in atentia
Directorului General, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data producerii incidentului care
motiveaza reclamatia. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo ontestatie.
7.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau
costurile acestei Campanii.
7.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat buna functionare a campaniei,
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, incheiat la data de
12.12.2016.

DIRECTOR GENERAL,
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