
REGULAMENT CONCURS  
 
„Inscrie-te la newsletter si poti castiga o pereche de AirPods Pro ” 
 
1. Organizatorul 
Organizatorul: iSTYLE Retail SRL (J40/9507/1999, RO12331709), cu sediul social in Calea 
Floreasca, nr. 246C, camera M2, etaj 19, sector 1, Bucuresti. 
Pe pagina sa de Facebook  ( iSTYLE RO) si de  Instagram https://www.instagram.com/istylero/ 
concursul „Inscrie-te la newsletter si poti castiga o pereche de AirPods Pro”  
 
Concursul se va desfasura cu respectarea urmatorilor termeni si conditii: 
Perioada concursului: 13 – 23 Februarie 2020 
 
2. Concursul 
Mecanismul: Persoanele care doresc sa participe la concurs sunt invitate sa acceseze linkul 
comunicat: https://istyle.ro/abonare-newsletter si sa urmeze pasii indicati, pentru 
inregistrarea in baza de date iSTYLE. 
Castigatorul va fi ales prin random.org si va fi anuntat in data de  24 Februarie 2020, dupa ora 
14:00, pe pagina de Facebook a organizatorului.  
Se considera inregistrate in concurs persoanele fizice care parcurg intreg procesul de 
inregistrare, pana in momentul in care primesc mailul de confirmare pentru abonare.  
 
3. Cine poate participa la concurs? 
La concurs poate participa orice persona fizica care are domiciliul in Romania. Nu pot participa 
la joc salariatii Operatorului, rudele si afinii pana la gradul 2 ai acestora. 
In cazul in care capacitatea juridica a castigatorului este limitata, acesta va trebui sa se prezinte 
pentru ridicarea premiului impreuna cu un reprezentant legal. 
Persoanele care participa la concurs cunosc pe deplin regulile concursului si accepta 
neconditionat termenii si conditiile. 
 
4. Premiul si modalitatea de selectie a castigatorului 
Premiul va consta intr-o pereche de casti AirPods Pro. 
Valoarea premiului este de 1 399 de lei. 
 
5. Taxe si impozite 
(1) 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. 
(2) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in 
sarcina exclusiva a castigatorilor. 
 
6. Notificarea castigatorului 
Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat pe e-mail, in termen de 2 zile de la anuntarea sa 
pe pagina de facebook iSTYLE,  pentru a fi invitat sa isi ridice premiul. Castigatorul nu este 
eligibil pentru a primi premiul in cazul in care: 
• nu raspunde la mesajul de notificare in 3 zile lucratoare de la transmiterea acestuia, si nici 
nu contacteaza Organizatorul in alt mod; 
• exista dovezi ca rezultatul concursului a fost influentat in mod deliberat; 



• se constata ca a furnizat date false sau inexacte; 
• incalca Termenii si conditiile de participare; 
Intr-un astfel de caz, se va alege un alt castigator, in termen de 3 zile lucratoare de la data la 
care se constata ca cel initial nu poate primi premiul. 
 
7. Preluarea premiului 
Premiul va fi ridicat din unul dintre magazinele Organizatorului, ales de catre Castigator. 
Castigatorul, notificat prin mesaj privat conform celor de mai sus, va trebui sa se prezinte la 
magazinul nostru pentru ridicarea premiului, in termen de 20 de zile de la data cand a fost 
notificat cu privire la castigarea acestuia, si va trebui sa prezinte actul de identitate. In caz 
contrar, va pierde dreptul de a primi premiul. 
 
8. Responsabilitatile organizatorului 
Organizatorul se obliga sa respecte intocmai procedura prezentata mai sus. In cazul in care 
intervin modificari ale acesteia, se obliga sa actualizeze Regulamentul concursului si sa posteze 
modificarea in sectiunea Notes https://www.facebook.com/pg/iStyle.Romania/notes/ de pe 
pagina de Facebook iStyle.  
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in urmatoarele situatii: 

• un participant a furnizat date false, inexacte sau incomplete, iar in cazul persoanelor minore 
fara consimtamantul unui reprezentant legal. 

• disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: 
distribuitori de energie electrica, operatori ai site-urilor de internet, operatori ai retelelor de 
telecomunicatii sau altii asemenea. 

• un participant incalca Termenii si conditiile sau legile in vigoare. 

9. Confidentialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Operatorul are o politica stricta in privinta datelor cu caracter personal respectand dispozitiile 
Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date si al Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, colectand 
si prelucrand datele cu caracter personal numai in scopul specificat la data furnizarii acestora 
de catre participant. 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si 
completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, 
dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum 
si dreptul de a se adresa justitiei. 

Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator cu acordul 
participantilor si vor putea fi folosite de catre acestia dupa cum urmeaza: pentru indeplinirea 
obligatiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor si pentru urmarirea desfasurarii corecte a 
Campaniei 

 

 



10. Inscrierea la newsletter-ele noastre 

Pe website-urile ISTYLE ROMANIA utilizatorilor li se ofera oportunitatea de a se inscrie la 
newsletter-ul companiei. ISTYLE ROMANIA isi informeaza clientii si partenerii de afaceri in 
mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul 
companiei poate fi primit de catre persoana vizata doar daca  persoana vizata are o adresa de 
email valida si  daca persoana vizata se inregistreaza pentru a primi newsletter-ul. Un email 
de confirmare va fi trimis catre adresa de email inregistrata de catre persoana vizata pentru 
prima data in vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double 
opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi daca detinatorul adresei de 
email este autorizat sa primeasca newsletter-ul. Pe parcursul inregistrarii la newsletter, 
stocam adresa de IP a computer-ului atribuit de catre furnizorul de servicii de internet (ISP) si 
folosit de catre persoana vizata in momentul inregistrarii, la fel ca si data si ora inregistrarii. 
Colectarea acestor date este necesara pentru a intelege posibilele intrebuintari neadecvate 
ale adresei de email a unei persoane vizate la o data ulterioara, si de aceea serveste scopului 
de protectie legala. Datele personale colectate ca parte din inregistrarea pentru un newsletter 
vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. In plus, cei care se inscriu la newsletter vor 
fi informati prin email, atat timp cat acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau 
pentru o inregistrare in chestiune, caci acesta ar putea fi cazul in eventualitatea unor 
modificari la oferta de newsletter, sau in eventualitatea unei schimbari ale circumstantelor 
tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de catre serviciul de 
newsletter catre terte parti. Inregistrarile la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de catre 
persoana vizata in orice moment. Consimtamantul de a stoca date personale, dat de catre 
persoana vizata pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricand. Exista un link in 
fiecare newsletter pentru dezabonare. Pentru mai multe detalii verificati pagina noastra 

Datele preluate de la un Membru sau Client, in scopul expedierii newslettere-lor si / sau 
alertelor, pot fi folosite de catre iSTYLE Retail in limitele Politicii de confidentialitate si a 
acordului prealabil exprimat de catre Membru sau Client. 

Renuntarea la primirea newslettere-lor si / sau alertelor de catre dumneavoastra se poate 
exprima in orice moment prin: 
• folosirea legaturii special destinate din cadrul Continutului oricaror newslettere si / sau 
alerte primite  

• folosirea optiunilor disponibile in Contul de Client, pentru modificarea acceptului sau 
primirii de newslettere si / sau alerte; 

Renuntarea la primirea newslettere-lor si / sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul 
acordat in general pentru prevederile prezentului Document. 

iSTYLE Retail isi rezerva dreptul de a selectiona Membrul sau Clientul care si-a exprimat 
anterior acordul de a primi newsletter si / sau alerte, cat si dreptul de a elimina justificat din 
baza sa de date orice Membru sau Client, fara nici un angajament ulterior din partea iSTYLE 
Retail. In acest caz, Membrul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relatii cu Clientii 
al iSTYLE Retail pentru a primi justificarile necesare in legatura cu orice decizie si / sau actiune 
intreprinsa in sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la masurile 
intreprinse de iSTYLE Retail. 



iSTYLE Retail nu va include in newslettere si / sau alertele transmise Membrului sau Clientului, 
niciun alt fel de material publicitar sub forma de Continut care sa faca referire la vreun tert 
care nu este partener al iSTYLE Retail, la momentul expedierii newslettere-lor si / sau alertelor. 

10. Litigii: 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila. In cazul in care aceast lucru nu este posibil, partile se vor adresa instantelor de 
judecata de la sediul Organizatorului. 
 


