
 

 

 

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI DE TIP GIVEAWAY PINEBERRY 

  

 

Sectiunea 1: Organizatorul concursului 

Organizatorul campaniei publicitare de tip GIVEAWAY PINEBERRY este societatea B&D 

INTERNATIONAL SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Cricovul Sarat, nr. 3, parter, ap 1, jud. Bucuresti, 

inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 22034 / 1994, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 

6504317, cont bancar RO83 BTRL 0430 1202 U158 47XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA - Sucursala 

BUCURESTI, reprezentata legal de Dl. Vladimir Rachieru – Director General. 

Concursul se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 

republicata privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Regulamentul Concursului fiind 

disponibil in mod gratuit oricarui solicitant/participant, prin afisarea pe pagina de instagram pe care 

se va desfasura concursul – https://www.instagram.com/pineberryshirts/  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul prin act aditional autentic, 

pana cel mai tarziu cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte de inceperea concursului, cu obligatia de a 

anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.  

            Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si disponibil in mod 

gratuit oricarei persoane interesate pe https://www.instagram.com/pineberryshirts/  dar si intr-un link inclus 

in postarea de concurs, de pe pagina de Instagram a Pineberry: 

https://www.instagram.com/pineberryshirts/  , pagina pe care urmeaza a se derula Campania (“Pagina 

Campaniei”). 

 
Orice persoana interesata poate solicita o copie a Regulamentului la adresa de e-mail a brandului, 

office@pineberry.ro 

 

Sectiunea 2: Locul si durata desfasurarii concursului 

2.1 Durata: Concursul de tip GIVEAWAY se va desfasura incepand cu data de 01.03.2021, din 

momentul postarii anuntului de concurs pana la data de 07.03.2021, ora 23.59. 

2.2 Locul: Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina de Instagram a brandului: 

https://www.instagram.com/pineberryshirts/ 

 

Sectiunea 3: Drepturi si conditii de participare 

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste cumulativ conditiile de mai jos: 

- Respecta mecanismul si regulamentul concursului; 

- Este rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 18 ani impliniti la data 

participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie; 

- Este de acord cu publicarea numelui sau de utilizator, in cazul in care este castigator, pe paginile de 

Instagram si Facebook ale @pineberryshirts; 

- Confirma ca a citit si a inteles dispozitiile prezentului Regulament si ca este de acord in totalitate cu 

termenii si conditiile precizate de acesta; 

- Participarea la acest concurs are valoarea de acceptare integrala, liber consimtita si in afara 

oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament; 

- Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea 

acestui concurs, precum si rudele de grad I ale acestora; 
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- Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de 

Regulament; 

- Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau 

informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale iar in cazul in 

care castigatorul a oferit asemenea date acesta va fi descalificat urmand sa se organizeze o 

noua atribuire a premiului. 

 

Sectiunea 4: Protectia datelor personale    

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr 129/2018 pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.  

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participant la inscrierea in concurs in 

scopul anuntarii si identificarii castigatorului, livrarii premiului si, ulterior pentru comunicari despre 

activitatea sa. 

Datele cu caracter personal urmeaza a fi pastrate si prelucrate pe toata durata derularii campaniei 

promotionale si inca 12 (doisprezece) luni dupa anuntarea castigatorului, participantii avand insa dreptul 

de a cere stergerea datelor personale din baza de date atat in timpul cat si ulterior concursului printr-un e-

mail la adresa office@pineberry.ro 

 

Sectiunea 5: Mecanismul si regulamentul concursului 

Concursul de tip  GIVEAWAY este anuntat pe pagina de Instagram 

https://www.instagram.com/pineberryshirts/, iar participantii se pot inscrie imediat dupa publicarea postarii, 

din data de 01 martie 2021, pana in data de 07 martie 2021, ora 23.59. 

Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi: 

1. Sa urmareasca pagina de Instagram: https://www.instagram.com/pineberryshirts/   

2. Sa eticheteze din lista de prieteni o prietena interesata de acest concurs, care este iubitoare de 

camasi 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament si 

ale legislatiei aplicabile. 

Prin participarea la concurs, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile  

Regulamentului Concursului si se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial 

de Organizare si Desfasurare a Campaniei (denumit in continuare generic “Regulamentul”). 

 

Sectiunea 6: Mecanismul si regulamentul concursului 

Premiile concursului constau in: 

● 20 de camasi Pineberry (in val de 140 lei cu TVA inclus) impartite la 10 castigatoare. Fiecare 

castigatoare va castiga 2 camasi: una pentru ea si una pentru prietena ei cea mai buna, la alegere 

din magazinul online www.pineberry.ro sau din magazinul Pineberry din Bucuresti Mall Vitan. 

TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE:  Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat 

taxele și impozitele aferente premiilor campaniei, conform Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, 

Titlul III – Impozitul pe venit;  

In prezent, conform dispozitiilor Codului Fiscal, veniturile din premii obtinute in bani si/sau in natura 

sub valoarea de 600 lei, inclusiv, realizate pentru fiecare premiu nu sunt impozabile. 

 

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorilor 

Castigatorul va fi ales de catre echipa Pineberry pana cel mai tarziu la finalul zilei de 8 martie 

2021, prin intermediul unui program/software de extragere aleatoriu (app-sorteos.com si random.org) si 
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va fi anuntat de catre ALINA RACHIERU – BRAND OWNER PINEBERRY printr-un later edit la postarea 

oficiala, prin  InstaStory si o postare noua: 

- pe pagina ei oficiala - https://www.instagram.com/pineberryshirts/, dar si  

- pe pagina oficiala de Facebook https://facebook.com/pineberryshirts   

Dacă persoana castigatoare nu răspunde într-un interval de 48 (patruzecisiopt) ore, organizatorul 

își rezerva dreptul de a face o nouă extragere pentru a alege un alt castigator într-un interval de 48 

(patruzecisiopt) ore.  

 

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor 

Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in decurs de cel mult 2 (doua) zile 

de la data extragerii, prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram, in care i se va solicita un numar de 

contact si o adresa de email pentru a discuta informatiile cu privire la livrare.  

Premiul se acorda pe baza unui act de identitate si a unui proces verbal de predare-primire. 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de 

predare - primire a premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului/Agentiei implicate in aceasta 

Campanie.  

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,  

castigatorul isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele sale personale sa intre in baza de date a 

Organizatorului. Castigatorului ii sunt solicitate urmatoarele date: numele si prenumele, codul numeric 

personal, copie a cartii de identitate, numarul de telefon si adresa de email, iar datele sale personale vor fi 

păstrate pentru o durata de 10 ani de la momentul declararii lui ca si castigator, in conformitate cu legislatia 

fiscala.   

Secțiunea 9: Drepturi de autor      

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea 

ca urmare a purtarii unor imagini neadecvate sau cu drepturi de autor. 

Secțiunea 10: Încetarea concursului 

Prezentul Concurs va înceta de drept în data de 7 martie 2021, ora 23.59. 

 

Sectiunea 11: Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, 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. 

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresa 

Str. Aleea Cricovul Sarat, nr. 3, parter, ap 1, jud. Bucuresti, în termen de maximum 24 (douazecisipatru) 

ore de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare 

nicio contestatie. 

https://www.instagram.com/pineberryshirts/
https://facebook.com/pineberryshirts

