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REGULAMENT „CONCURS BIOGENIS”
1 - Organizator
Art.1.1 - "Concurs Biogenis!" (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de S.C.
BIOGENIS SRL, Bulevardul Dimitrie Pompei nr 10A, cladirea CONECT 1, parter, Bucuresti,
sector 2, telefon: 021.312.30.41 (denumita in continuare „BIOGENIS”) si de catre Partenerul
sau, S.C Centru Medical Sanconfind S.R.L, cu sediul in Str. Progresului 20, jud Prahova, punct
de lucru: Comuna Poiana Campina, Sat Poiana Campina, nr. 457 (denumita in continuare
„PARTENER sau SANCONFIND”).
2 - Dreptul de participare la concurs
Art.2.1 - Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice de sex feminin însărcinate sau taților
copiilor nenăscuți, cu domiciliul stabil sau reşedinţa în România, care au împlinit 18 ani la data
participarii la Concurs. Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor insarcinate indiferent de
stadiul sarcinii.
Art. 2.2. - Pot participa la Concurs toate persoanele însărcinate cu vârsta peste 18 ani, excepţie
făcând angajaţii BIOGENIS şi rudele acestora până la gradul 3.
Art. 2.3 - Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor insarcinate indiferent de stadiul sarcinii,
participante la Targul Bebe Fest din 24 – 26 August 2018, de la Ploiesti Shopping City,
Ploiesti. In situatia in care Organizatorul considera necesar, dovada starii de graviditate se va
face cu documente medicale care sa ateste faptul ca, la momentul participarii la concurs,
participanta era insarcinata.
3 – Perioada si locul de desfasurare a Concursului
Art.3.1 – Concursul se derulează în perioada 24 august 2018 (ora 10:00) – 26 august 2018 (ora
18:00), în incinta Targ Bebe Fest, editia I (Ploiesti Shopping City, Ploiesti) (denumit în
continuare „Locul de Desfăşurare”).
4 - Procedura de participare la Concurs
Art.4.1 - Participarea la Concurs se face prin depunerea unui talon completat în urna amplasata
în incinta Locului de Desfăşurare.
Art.4.2 – Talonul de participare la Concurs poate fi ridicat, la solicitare şi în mod gratuit, de la
standul BIOGENIS sau standul SANCONFIND din incinta Locului de Desfăşurare.
Art.4.3 – Pentru a participa la Concurs, fiecare participant trebuie să introducă în urna un talon
completat corect. Fiecare participant are dreptul să primească, să completeze şi să introducă în
urnă un singur talon.
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5 - PREMII
Art. 5.1 – În data de 26 august 2018 ora 17:30, se va organiza o tragere la sorţi, în urma căreia
va fi desemnat un câştigător al Concursului.
Art. 5.2 - Extragerea se va desfăşura în prezenţa unei comisii, care va include cel puţin un
reprezentant Biogenis, un reprezentant Sanconfind şi doi martori, care vor constata faptul că
urna nu a fost desfăcută anterior extragerii, că taloanele au fost corect completate şi că toate
prevederile prezentului Regulament au fost îndeplinite.
Art. 5.3 - În urma tragerii la sorţi vor fi acordate următorele premii:
5.3.1. Un premiu format din:
Pachet oferit de Biogenis: 50 % reducere la Pachetul Premium in cuantum total de 4880 lei,
Castigatorul avand de achitat decat pretul pachetului final in cuantum de 2440 lei.
Pachet oferit de Sanconfind: 50 % reducere la Pachetul de nastere naturala spontana
standard al carui cost initial total este in cuantum de 3500 lei, Castigatorul avand de achitat in
total decat suma de 1750 lei.
5.4. - Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.
Art. 5.5 – Premiul este oferit de către: S.C. BIOGENIS S.R.L. si de catre partenerul sau, S.C.
CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L.
Art. 5.6 – La extragerea câştigătorului nu se vor lua în considerare înscrierile multiple ale
aceleiaşi persoane cu aceleaşi date.
6 - Desemnarea câştigătorilor
Art.6.1 – Se va desemna un câştigător al premiului descris la Art. 5.3 de mai sus.
Art.6.2 - Anunţarea câştigătorului se va face pe data de 26 august 2018, după ora 17:30, în
cadrul Targului Bebe Fest, şi pe site-urile www.biogenis.ro si www.bebefest.ro
Art.6.3 - Câştigătorul va fi anunţat prin email sau telefon şi numele acestuia va fi afişat pe siteurile www.biogenis.ro si www.bebefest.ro
7 - Înmânarea premiilor
Art.7.1 – Ridicarea premiului se poate face pe baza cărţii de identitate, completând un proces
verbal de predare/primire, de la standul BIOGENIS din incinta magazinului Shopping City
Ploiesti în data de 26 august până la ora 18:00, sau de la sediile Biogenis si Sancofind într-un
interval de 30 de zile calendaristice de la data extragerii.
Art. 7.2 - Revendicarea premiului se va face într-un interval de 30 de zile calendaristice de la
data extragerii. În cazul în care este depăşit termenul de 30 de zile, premiul va rămâne în
posesia Biogenis si Sanconfind.
Art. 7.3 - În situaţia în care câştigătoarea nu este însărcinată, Biogenis va efectua o nouă
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extragere. Sarcina poate fi dovedită cu documente medicale actuale care să ateste starea de
graviditate (ecografii, adeverinţe medicale etc.) şi/ sau aceasta să fie evidentă.
Art.7.4 - Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câştigat.
Art.7.5 – Premiul câştigat nu poate fi schimbat sau returnat.
Art. 7.6 – În caz de renunţare la premiu de către participantul desemnat câştigător, acest premiu
va rămâne în posesia BIOGENIS.
Art. 7.7 – BIOGENIS si/sau Partenerul sau sunt/este exonerat de orice răspundere în măsura în
care câştigătorul Concursului nu va putea fi contactat din culpa acestuia (numărul de telefon
şi/sau adresa incorect(ă)/incorecte, linie telefonică suspendată etc.).
Art. 7.8 – Câştigătorii concursului înţeleg şi se supun în totalitate prevederilor legale ale art.
110 din Codul Fiscal cu privire la impozitarea premiilor.
8- Protectia Datelor Personale
Art. 8.1 – La momentul inscrierii la Concurs, Societatea colecteaza, utilizeaza, stocheaza,
transmite date cu caracter ale dvs., in calitate de participant, in scopul inregistrarii la Concurs si
al oferirii premiului, in cazul in care sunteti castigator. Datele cu caracter personal pe care
Societatea le prelucreaza sunt: numele si prenumele, varsta, telefon, judet, data probabila a
nasterii, maternitatea, e-mail, semnatura, adresa de IP. Pentru castigatori, in masura in care vom
fi nevoiti sa platim pentru dvs. impozit pentru premiul castigat, vom prelucra si codul numeric
personal (“Datele Personale”). Societatea prelucreaza numai acele Date Personale care sunt
strict necesare participarii la Concurs, incercand reducerea la minimum a utilizarii Datelor
Personale.
Art. 8.2 – Prin inscrierea si participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul ca datele
personale ale acestora sa fie pastrate si prelucrate de Biogenis, in scopul unor potentiale
informari ulterioare cu privire la produsele, ofertele si promotiile BIOGENIS.
Art. 8.3 – Pe parcursul prelucrarii datelor cu caracter personal, vor fi respectate principiile
privind protectia datelor cu caracter personal prevazute in GDPR, si anume: legalitatea,
corectitudinea si transparenta; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratetea
datelor; limitarea stocarii; integritate si confidentialitate; responsabilitate.
Art. 8.4 – Temeiul juridic al prelucrarii il reprezinta consimtamantul dvs. si pe care il veti
putea retrage oricand veti dori fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii pe baza
consimtamantului anterior acordat (art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 679/2016) si
indeplinirea unei obligatii legale (pentru situatia platii impozitelor) (art.6 alin. 1 lit. c) din
Regulamentul UE 679/2016)
Art. 8.5 – Intrucat Datele Personale sunt prelucrate in scopul mentionat mai sus, acestea vor fi
transmise catre parteneri ai Societatii care pot actiona in calitate de subcontractori/
imputerniciti ai Societatii (in situatia in care acestia ofera premiile sau furnizorii de servicii de
direct marketing, daca veti opta pentru primirea de materiale promotionale.
Art. 8.6 – Datele personale vor fi stocate pe perioada derularii concursului la care v-ati inscris,
si dupa aceasta perioada, atat timp cat este necesat pentru exercitarea sau apararea unui drept in
instanta (pe durata termenului de prescriptie legal, in acest moment 3 ani), dar si in scopuri
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financiar-contabile (5 ani in cazul castigatorilor).
Datele dvs. prelucrate in scopuri de marketing (primirea de materiale promotionale) vor fi
stocate, pana la momentul la care va veti opune unei astfel de prelucrari si doar in masura, in
care v-ati dat consimtamantul in acest sens. Vi se va oferi posibilitatea de a va retrage
consimtamantul la fiecare comunicare de marketing, intr-un mod facil, de aceeasi maniera in
care ati si primit comunicarea.
Art. 8.7 – La cererea scrisa a oricarui participant la Concurs, datata si semnata, adresata
BIOGENIS, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea CONECT1 -parter, Bucuresti,
sector 2, aveti posibilitatea:
a) de a solicita Societatii acces la datele Personale, precum si rectifiarea acestora;
b) de a solicita stergerea Datelor Personale, de a va opune prelucrarii acestora atunci cand
prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., cu mentiunea ca retragerea
consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuata pe baza acestui consimtamant,
inainte de retragerea acestuia, insa neacordarea consimtamantului nu va da posibilitatea
participarii la concurs;
c) de a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii datelor datelor sau,in
masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acesetei cereri;
d) de a va adresa cu plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu
caracter personal sau instantelor de judecata in masura in care drepturile v-au fost incalcate;
e) daca si in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale veti avea si dreptul la
portabilitatea datelor.
Prezenta Politica de confidentialitate se regaseste si pe taloanele prin intermediul carora va
inscrieti la concurs.
Art. 8.8 – Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea
oricaruia dintre drepturile dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului cu
protectia datelor, la adresa de email rpdcp@biogenis.ro sau la adresa sediului Societatii.
Art. 8.9 – Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul fata de prevederile
prezentului regulament si sunt de acord cu furnizarea si/sau prelucrarea datelor personale de
catre Biogenis.
9- Dispozitii finale
Art.9.1 - Regulamentul Concursului este pus, în mod gratuit, la dispoziţia oricărei persoane sau
autorităţi interesate care solicită acest lucru în scris la adresa: Bulevardul Dimitrie Pompei nr
10A, clădirea CONECT1-parter, Bucuresti, sector 2., sau pe website-ul www.biogenis.ro şi la
sediul BIOGENIS, Bld. Dimitrie Pompei nr. 10A, clădirea CONECT1- parter, Bucureşti, sector
2.
Art. 9.2 - Câştigătorul renunţă în mod expres la orice cereri, pretenţii sau reclamaţii îndreptate
împotriva BIOGENIS, indiferent de natura acestora, legate de buna funcţionare a premiilor,
garanţia pentru evicţiune şi vicii, cereri de despăgubire pentru eventuale prejudicii cauzate de
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premiu precum şi orice alte cereri similare.
Art. 9.3 - Participanţii la acest concurs subscriu la respectarea regulilor din prezentul
regulament prin înscrierea la Concurs. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participanţii
declară că au luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului Regulament şi sunt de acord cu acesta.
Art. 9.4 – Orice reclamaţie cu privire la prevederile prezentului Regulament şi/sau la
organizarea extragerii, desemnarea câştigătorilor şi înmânarea premiilor poate fi adresată în
termen de 5 zile lucrătoare de la data extragerii, către BIOGENIS, la adresa mentionată in Art.
1.1.
Art. 9.5 - BIOGENIS îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul
derulării Concursului. Modificările vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afisare în
Locul de Desfăşurare, pe website-ul oficial www.biogenis.ro si www.bebefest.ro sau prin altă
modalitate decisă de BIOGENIS. Formalităţile prevăzute mai sus vor trebui îndeplinite şi
pentru orice modificare a prezentului Regulament.
Art. 9.6 - Prezentul Regulament a fost întocmit de BIOGENIS şi semnat azi, data autentificării,
în 4 exemplare, din care 3 exemplare originale s-au eliberat către BIOGENIS.
Data: 16.08.2018
S.C. BIOGENIS SRL
Prin Director General, Dorin Pîrciog
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