
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI "GIFT CARD" CRĂCIUN 2020 

Secțiunea I: Organizatorul și Regulamentul oficial al concursului  

1.1. Organizatorul concursului "GIFT CARD" este S.C. SALAD BOX S.R.L., Str. Avram Iancu nr. 506-508, 

Florești, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/257/2013, cod de înregistrare 

RO31156825, reprezentată de Isai Dan, în calitate de Administrator, denumită în continuare 

Organizator. 

1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial 

al concursului. 

1.3. Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislației aplicabile în Romania, pe site-ul oficial 

Salad Box https://saladbox.ro/ro/concurs-castiga-un-gift-

card?fbclid=IwAR2fSv6aJ02h6R1fXx4bdEP53FZKa9yRs_h6bynZWJJMcDFhf08xsGeTpL4  

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin acte 

aditionale. Orice modificări vor intra în vigoare numai odată cu publicarea pe site-ul 

https://saladbox.ro/ro/concurs-castiga-un-gift-

card?fbclid=IwAR2fSv6aJ02h6R1fXx4bdEP53FZKa9yRs_h6bynZWJJMcDFhf08xsGeTpL4 a actului 

adițional prin care organizatorul a modificat regulamentul.  

Secțiunea II: Mecanismul de participare 

2.1. Participantul se poate înscrie în concurs prin postarea unui comentariu, sub forma unui răspuns la 

anunțul de campanie de pe pagina de Facebook Salad Box România. Comentariul trebuie să 

respecte cerințele specificate: 

• Să menționeze ce produs sau ingredient nou și-ar dori să poată achiziționa la Salad Box.  

• Participantul trebuie să urmărească pagina oficială de Facebook a Salad Box România în calitate 

de fan (follower). 

• Participantul trebuie să eticheteze o altă persoană în comentariul său. 

2.2. Organizatorul nu este răspunzător pentru conținutul comentariilor participanților. 

2.3. Câștigătorii vor fi desemnați în urma extragerii electronice prin intermediul simpliers.com, în data 

de 04.01.2021 și vor fi anunțați atât pe pagina de Facebook Salad Box cât și  printr-un mesaj privat. 

Vor fi oferite 5 premii in valoare de câte 100 lei. Valoarea totală a premiilor este de 500 lei.  

2.4. Concursul se desfășoara în perioada 15-31 decembrie 2020. 

2.5. În cazul în care un câștigător nu poate fi validat, în termen de 72 ore sau refuză să accepte premiul,  

va fi extras un alt câștigator. 
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2.6. Premiul va fi trimis câștigătorului de către Organizator, într-un termen de maxim 10 zile 

calendaristice de la data încheierii extragerii.  

2.7. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea 

acestora în bani. 

 

Secțiunea III: Perioada de desfășurare a concursului 

3.1. Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 15.12.2020 – 

31.12.2020 la restaurantele SALAD BOX din România. 

Secțiunea IV: Dreptul de participare 

4.1. La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii 

Campaniei, atât cetățeni români cât și cetățeni străini dar care sunt rezidenți în România, sau cu 

domiciliul/reședința  temporară în țară.  

4.2. La concurs NU au drept de participare următoarele persoane: 

a. angajații companiei organizatoare (prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care 

prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor și al oricăror 

imobile/ locații în cadrul cărora își desfășoară activitatea. 

b. membrii familiilor menționați la pct. a de mai sus (insemnând copii, părinti, soț/soție, frate/soră) 

c. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți de la data începerii concursului. 

Secțiunea V: Premiile și valoarea acestora 

5.1. În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii: 

• 5 carduri cadou, în valoare de 100 de lei cu TVA/card, în valoare totală de 500 RON cu TVA, cu o 

valabilitate de o lună, de la data încheierii concursului.  

5.2. Cardurile cadou pot fi folosite de către câștigător în  orice locație SALAD BOX din România.  

5.3. Câștigătorul poate achiziționa pe baza cardului orice produs SALAD BOX, exceptând produsele din 

gama băuturilor carbogazoase și apă plată.  

5.4. Valoarea cardului nu se cumulează cu alte oferte/promoții/reduceri din aceasta perioadă.  

 

 



 

 

 

Secțiunea VI: Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

6.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate. În 

cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților săi și a cazurilor în 

care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

6.2. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea în concurs, identificarea și înregistrarea 

câștigătorilor, înmânarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participanților cu 

privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator. 

6.3. După terminarea concursului promoțional, datele personale ale câștigătorilor se vor păstra în 

contabilitatea firmei, conform legislației fiscale, pe o perioadă de minim 6 luni.   

6.4. Înscrierea la concursul promoţional “GIFT CARD”, constituie acordul potențialilor câștigători 

referitor la faptul că numele și orașul lor de reședință va fi făcut public în mod gratuit, potrivit 

legislației în vigoare. 

Secțiunea VII: Încetarea înainte de termen a Concursului 

7.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță 

majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, 

de a continua Concursul sau printr-o decizie a Organizatorului. 

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei 

instanțe competente sau ale altei autorități publice competente. 

7.3. În situațiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către 

Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de 

despăgubire sau alte asemenea. Încetarea înainte de termen a Concursului urmează a fi adusă la 

cunoștința publică pe pagina oficială de Facebook a Salad Box România. 

7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului  anterior datei menționate la 

Secțiunea III pct. 3.1, exclusiv în cazul în care continuarea acestuia nu ar mai fi posibilă, din motive 

obiective și independente de voința organizatorului. 

Secțiunea VIII: Litigiile și legea aplicabilă 

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă 

parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi 



 

soluționate de către instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului, în 

conformitate cu dreptul comun. 

8.2. Legea aplicabilă este legea română. 

Secțiunea IX: Sesizări 

În vederea sesizărilor de orice natură, participanții la Concurs pot depune reclamații în scris la adresa de 

e-mail: marketing@saladbox.ro. 

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând  

pe perioada derulării  Concursului, pe site-ul https://saladbox.ro/ro/concurs-castiga-un-gift-

card?fbclid=IwAR2fSv6aJ02h6R1fXx4bdEP53FZKa9yRs_h6bynZWJJMcDFhf08xsGeTpL4 . 

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Organizator, 

S.C. SALAD BOX S.R.L. 
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