Termeni si conditii generale
Cardurile cred îti oferă acces la publicaţiile în limba română "Dental Dialogue" şi "Team Work".
Cardurile cred sunt personale, netransmisibile şi nu constituie un instrument de plată.
Utilizarea cardurilor cred constituie acceptarea regulamentului Dialog Dentar s.r.l.
Cardurile cred sunt proprietatea Dialog Dentar s.r.l.
Dialog Dentar s.r.l. are dreptul de a anula în orice moment dreptul de utilizare a acestor carduri.
Tariful de emitere a cardului cred este de 3 euro+TVA.
Cardul cred va fi expediat deţinãtorului prin curierat rapid, cu plata ramburs a tarifului de emitere. Taxele poştale de expediþie
a cardului cred vor fi suportate de deţinãtorul cardului.
Cardul cred vă ofera un discount de 20% din preţurile de listă pentru produsele şi serviciile oferite de Dialog Dentar S.R.L.
Pentru deţinătorii ambelor carduri cred - (cred Dental Dialogue şi cred Team Work)discount-urile nu se vor cumula.

REGULAMENT AL CAMPANIEI “ABONEAZA-TE, CITESTE SI CALATORESTE!”
Art. 1. Organizator
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Tombola ABONEAZA-TE, CITESTE SI CALATOREASTE” (denumita in continuare
“Campania”) este Societatea Comerciala DIALOG DENTAR S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Neajlov nr. 8, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J08/3480/2007, cod fiscal: RO 22968688, reprezentata prin asociat si administrator
BRUDASCA DAN STEFAN, CNP 1721227080026, cu domiciliul in Brasov, str. Pavilioanele CFR nr. 96, bl. 22, sc. A, ap. 5,
indentificat cu C.I. seria BV nr. 770444/ SPCLEP Brasov, in baza Hotararii AGA nr. 1/30.03.2015, denumita in continuare
“Dialog Dentar” sau “Organizator”.
1.2. Campania este organizata de catre Dialog Dentar in scopul fidelizarii clientilor revistei Dialog Dentar. Regulamentul va fi
facut public pe site-ul www.dialogdentar.ro si va fi disponibil, in mod gratuit la sediul societatii.
1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre
in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.dialogdentar.ro.
Art. 2. Durata Campaniei si aria de desfasurare
Campania se va desfasura in perioada 01 aprilie – 25 mai 2015
Art. 3. Drept de participare
3.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste in mod cumulative urmatoarele criterii de
eligibilitate:
- este abonat Dialog Dentar si a achizitionat un abonament la Revista Dialog Dentar pentru anul 2015 (abonamentul fiind
achitat la zi – persoanele care la data tragerii la sorti prezinta datorii nu vor fi validate pt. premiu);
- a completat un formular de inscriere care va contine datele personale ale abonatului si numarul de card sau si le-a actualizat .
Formularul se poate obtine de la sediul Dialog Dentar, sau se poate descarca de pe site-ul www.dialogdentar.ro
3.2. Inscrierea in Campanie se face prin inregistrarea fiecarui abonat, care va primi un numar de card unic, serie participanta la
extragerea castigatorului.
3.3. Nu au voie sa participe la acesta Campanie clientii care beneficiaza de gratuitate la revista Dialog Dentar.
3.4. Pentru ca o inregistrare ca Participant la Campanie sa fie considerata valida, conditiile prevazute in art. 3.1. trebuie
indeplinite cumulativ.
3.5. Abonatul Dialog Dentar, poate fi inscris ca Participant la aceasta Campanie o singura data pentru fiecare abonament
achizitionat.
Art. 4. Procedura Campaniei

4.1. Campania va derula prin intermediul site-ului www. dialogdentar.ro, cat si prin revistei Dialog Dentar. Participantii validati
care indeplinesc conditiile enumerate la art. 3 vor putea castiga, prin tragere la sorti, premiul mentionat la art. 5 din prezentul
Regulament.
4.2. Completarea formularelor se face in perioada 01 aprilie – 25 mai 2015, pe site-ul www. dialogdentar.ro sau prin
contactarea unui reprezentant Dialog Dentar, care va introduce datele personale.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a alege in mod independent juriul.
4.4. Validarea castigatorului se va face in momentul in care s-a costatat de catre juriu ca acesta corespunde criteriilor de
eligibilitate enuntate de prezentul regulament.
4.5. Extragerea castigatorului se va face in data de 30 mai 2015, in prezenta a doi reprezentanti Dialog Dentar si a unui notar
public (sau avocat).
Art. 5. Premiile si acordarea acestora
5.1. In cadrul tragerii la sorti va fi acordat urmatorul premiu:
O vacant pentru 2 persoane, timp de 7 zile in Insulele Capului Verde (cu avionul, transfer, hotel de 5*, all inclusive)***
*** pt. premiu se va retine de catre organizator cuantumul impozitului datorat in urma castigurilor cu titlu de premiu.
Castigatorul are obligativitatea de a achita impozitul aferent pentru a intra in posesia premiului.
In cazul in care castigatorul nu poate fi validat sau din diverse motive renunta la premiu – acesta se va acorda urmatoarei
persoane din lista celor 5 pozitii extrase.
Art. 6. Desemnarea castigatorului
6.1. Lista cu numele Participantilor castigatori va fi afisata pe www.dialogdentar.ro, in ziua tragerii la sorti mentionate la art.
4.5.
6.2. Castigatorul va fi informat telefonic in data de 30 mai 2015.
6.3. Premiul vor fi predate Participantului castigator la sediul firmei (sau prin Curierat – la cererea speciala a abonatului).
6.4. Dreptul de proprietate si riscurile asociate premiului vor fi transferate castigatorului premiului respectiv, la momentul
predarii premiului. Dupa semnarea procesului – verbal, organizatorul este absolvit de orice obligatii privind premiul, respectiv
castigatorul nu va avea dreptul de a emite pretentii fata de organizator privind acel premiu.
6.5. Castigatorul nu are dreptul de a cere contravaloarea premiului in bani.
Art. 7. Litigii
7.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participant, acesta vor fi solutinate pe cale amiabila. Daca nu este
posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Municipiul
Brasov.
Art. 8. Regulamentul Campaniei
8.1. Regulamentul Campaniei este disponibil pe website-ul www.dialogdentar.ro sau la sediul Dialog Dentar.
8.2. Prin inregistrarea in Campanie, participantii accepta irevocabil ca sunt de acord intrutotul cu dispozitiile acestui
Regulament.
Art. 9. Taxe si impozite

9.1. Organizatorul se oblige sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigator in
conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscal sau de orice natura, in legatura cu acestea, fiind
in sarcin aexclusiv a castigatorilor.

Art. 10. Prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal
10.1 Prin participarea la Campanie, Participanti sunt de acord ca datele lor cu caracter personal detinute de Dialog Dentar,
denumite in continuare “Informatia”, sa fie prelucrate de catre Societatii DIALOG DENTAR S.R.L. in urmatoarele scopuri:
* organizarea si desfasurarea Campaniei precum si desemnarea castigatorilor Campaniei
* realizarea de rapoarte si statistice
* marketingul si comercializarea produselor si serviciilor Dialog Dentar, prin orice mijloc de comunicare.
10.2
Prin participarea la această campanie, persoanele participante declară că înțeleg și sunt de acord să respecte regulile
și toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit
și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și
beneficiile ce îi revin acestuia, în baza prezentului Regulament, fără alte despăgubiri sau plăți.
Organizatorul garantează păstrarea confidențialității asupra datelor personale ale tuturor participanților, cu respectarea
legislației aplicabile în vigoare. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001,
următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art.
14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa Autorității
Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției (art. 18).
Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o primă solicitare dintr-un an,
confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în
orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei
prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere
scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.
Art. 11. Incetarea campaniei
Prezenta Campanie intra in vigoarea de la data validarii regulamentului si pana la data desemnarii castigatorului, respectiv data
predarii premiului catre castigator. După împlinirea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament
nu mai conferă dreptul clienților de a participa la campanie.
Art.12. - Forța majoră și cazul fortuit
În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și
continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în
care această îndeplinire va fi împiedicată.
Art.13 Clauze finale
13.1. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul
in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
13.2. In eventualitatea unei dispute asupra validatatii acordarii premiului, decizia Organizatorului este definitiva. Organizatorul
nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti client sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la
Campanie, daca aceasta se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Dialog Dentar il poate in mod
rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete sau deformate in orice alt mod, in
urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea,
dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor
furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuasa a email-ului, fie in cazul Dialog Dentar, fie in cazul Participantului,
cauzata de problem tehnice si/sau trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de

probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de
calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urm aparticiparii la Campanie. Aceste
circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea
Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele natural si alte evenimente similare),
castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea
acestora. Participantii accepta cu titlu definitive toate deciziilea adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a
calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a
descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de frauda.
13.3. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își
rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.
13.4. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor
prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează
încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea legislatiei in vigoare, de parti, procesat si autentificat de Biroul Notarial in
Brasov, azi 06.04.2015 data autentificarii, intr-un exemplar original care se pastreaza in arhiva biroului notarial si trei duplicate,
in care unul ramane in arhiva biroului notarial si doua exemplare au fost eliberate partii.
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