TOMBOLA FIERBINTE A VERII
DENTOSANMED 2020 !
Marele premiu: tratamente stomatologice in valoare de 1.500 RON
Premiul I: Periuta dentara electrica Oral-B Triumph 5000
Premiul II: Periuta dentara electrica Oral-B Gumcare 3
Premiul III: Dus bucal Philips Sonicare AirFloss Ultra

Regulament de participare la TOMBOLA FIERBINTE DENTOSANMED A VERII 2020 !:

1. Organizatorul Tombolei: Balog Center SRL, CIF 28533267, Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 2, apr. 99
2. Perioada de desfasurare: 1 iunie – 28 august 2020
3. Mecanismul Tombolei:
◦ la tombola pot participa doar pacienti ai clinicii Dentosanmed care au beneficiat de tratamente
stomatologice in valoare cumulata de cel putin 500 RON in perioada 1 iunie – 28 august 2020.
◦ persoanele inscrise la tombola care nu au calitatea de pacienti la Clinica Dentosanmed vor fi
automat excluse de la tombola.
◦ se accepta mai multe inscrieri ale aceluiasi pacient in functie de contravaloarea tratamentelor de
care acesta are nevoie pe masura ce se depaseste multiplu de 500 RON – astfel creste sansa de a
fi printre castigatori!
◦ Anterior extragerii organizatorul va verifica ca numarul de inscrieri sa corespunda cu un multiplu
de 500, ceea ce reprezinta o echitate intre cuantumul tratamentelor realizate pe perioada
desfasurarii tombolei si numarul de inscrieri.
◦ Fiecare participant poate castiga cel mult un premiu.
◦ Inscrierea la Tombola se poate face doar on-line accesand site-ul Dentosanmed:
https://dentosanmed.ro/
◦ extragerea la sorti se va face pe data de 31 august 2020 ora 12, LIVE pe pagina de Facebook a
Dentosanmed: https://www.facebook.com/dentosanmed/
◦ Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între Câştigător şi
Organizator, la momentul acceptarii premiului. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza
buletinului de identitate
◦ Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii Dentosanmed
precum şi membrii familiilor acestora.
◦ Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului
regulament.
◦ Castigatorul Marelui Premiu in valoare de 1.500 RON va putea beneficia de tratamente
stomatologice la Dentosanmed in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020. Suma in cauza nu
se poate transfera altui pacient si nici nu se poate converti in suma de bani pentru a o incasa
castigatorul.
◦ ATENTIE! Premiile acordate nu poate fi inlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea sa in bani.
4. Prelucrarea datelor personale
◦ Balog Center SRL, prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-credință și în
conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le
desfășoară. Balog Center SRL ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru
securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru
scopurile detaliate mai jos.
◦ Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nr.
telefon, nume, prenume, e-mail) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate
în cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.
◦ Ulterior, participantul va primi un e-mail prin care i se va cere acordul de a primi în continuare
materiale informative privind alte campanii promoționale organizate de Balog Center SRL
◦ De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a

◦

◦
◦

prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin telefon,
SMS sau alte mijloace de comunicare.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Balog Center SRL în
conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată
în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul
Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Balog Center
SRL.
Scopurile constituirii bazei de date sunt:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei
• Număr telefon: confirmarea participării la campanie
• E-mail: informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind
campaniile organizate de către Balog Center SRL

◦

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa
Dentosanmed, Cluj-napoca, str. Fabricii nr. 2 apr. 99 sau prin e-mail, pe adresa
info@dentosanmed.ro.
◦ La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit,
pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie
a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului
◦ Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre Balog Center SRL in conformitate cu
dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
5. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în
litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din Judetul Cluj.
6. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă
Majoră asa cum acesta este definit de lege sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.
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Dr. Cristiana Balog
administrator Balog Center SRL

